
1 ] | | | | [ 
 3 " | <- < | שש | [ | \ | --

 ו | | ן | | 4

 ₪8 ג ו. | | . , ן
 ) | | || | | -ה | 6 | |
 | | | || ן | | | |

 | ן || | | ₪ ל | | | | .2
( || 4 4 4 || | 
 | טכ 8 || ן

 ..ר 00 0 0 0 ₪ ,
 א ] .₪% 'ד ךרנ ן 0 | .פ | |
 ן קמ | ה | ללא ן / | כ |

 עטסמתזמפה 1875 ךבצד |( | +5 * 5 |
 : 1 | | יש |

 ו"לשח תב ) .1 . ₪
5 
1 1 
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 ?לארשיה דוגיאה ןולע

 היצמרופניא דובזעל
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 לארה דוד -- יפרג בוציע

 מ"עב יללכה סופדח ידבוע ביטרפואוקב ספדנ

 821601 ןופלט -- ביבא-לת ,26 קושה בוחו

 ללה-רב עשוהי 'פורפ ומלועל ךלה וי'לשת תוכוס מ"הוחב

 ,םיבר םיחטשב ןושאר היה אוה .אייליא לש ןושארה אישנה ,לי'ז

 ,האלמ הרשמב ינכימ טוגרתב דבעש םלועב ןושארה םדאה לשמל

 ןהל תויעב התלצהב רותפל בשחמה תולבגימב ריכהש ןושארהו

 תומב הנומאה ןורכש רחאל -- םיקילודמ םימתירוגלא ןיידע ןיא

 -נוקה ותרוקיב .םישימחה תונש יהלשב לוכי לכה ינורטקלאה

 תרזוח יתלב הדיבא ןה ועטקנש ותבשחמ תוריהבו תיביטקורטס

 .ךורב ורכז יהי .ולוכ םלועלו לארשיל

 תרבגהב תישיא אמגוד ןתינו הבה ,ונמעל וז תילרוג העשב

 תריגסב ,היילע תטילקב ,<ראב הדובעה רסומו תוליעיה ,ןוירפה

 -וגלאל הלא תואמסיס תכיפה .ןוחטבה רוציבו םייתרבה םירעפ

 -חמה תוריהב .העשה וצ איה שפנ לכל םיווש םימישי םימתיר

 ןורתפל איבהל םג הייושע ,םיליעי םימתירוגלא הדילומה הבש

 רחאל ,הנורחאל ונילע ופכתש תוירקיעה תוינידמה תויעבה

 ,השלוח לש םלהב ןותנו ,ןשוטשטב קסוע וניגיהנממ קלחש

 ןתופירח תא דואמב ריבגמ ךכבו ,הנומא רסוחו ץמוא רסוח

 .תויעבה לש

 .שעמבו הבשחמב סעה ינפל םיצולח רובענו הבה

 תכרעמה

 ןכותה ןמ

 ימע

 3 תונכיתב תורפושמ תוטיש 6

 7 א/יליא לש רושעה סנכ 6

 13 א''ליא תועידי 6

 14 ל'ז ללה-רב עשוהי 6

 16 םירפס תרוקיב 6

 20 מ תיבושיחה תוחתפתה 6

 22 סלועהמ א''נע תועידי 6

 תוט'ש

 תורבושל

 תוננ'תב
 ת א מ

 וקוט רנבא
 לארשי .מ .ב .י

 1תוע0ט60 קעספעהתבתונתפ) 12 אוה רמאמה אשונ

 .תונכית יאשונב תוקינכט לש ףסוא ונייהד 8

 הקינכט לכ .וידחי וא דרפנב םושייל תונתינ ולא תוקינכט

 הליבכ םוש ןיאו ,םיחנמ םיווקו םיטרדנטס לש הצובק איה

 ,בשחמל תוינכות תוכיא רופיש איה הרטמה .םישקונ םיללכב

 תלוכיו הקזחא תלוכי ,תונימא י"ע תדדמנ תוכיאה רשאכ
 .תינכותה לש הבחרה .

 שודיחה ,תושדח ןניא ףסואב תוללכנה תוקינכטה בור

 תוכיא אשונ תשגדהבו ,תחא תללוכ הצובקל ןפוסיאב אוה

 תינכותה יעוציב לע שגדה םשוה ןכל םדוקש דועב) תונכיתה

 .(םירחא םיעצמאו ןורכז ,ןמז תכירצ --

 -לו ,תונושה תוקינכטה תא רוקסל איה הז רמאמ תרטמ
 םוקמ תאו ,ןתרזעב גישהל וננוצרבש תואצותה תא גיצה
 אשונ לכ לע רתוי טרופמ רבסה .תונכיתה ךילהתב תוקינכטה

 שגדה םשוה תורפסה תמישרב .יפרגוילביבה רמוחב יוצמ

 תוכמתסה י"ע םלוא ,םיצופנ תעדיבתכ לעו ימושיי רמוח לע

 ףיקהל ןתינ םיטטוצמה םירמאמה לש היפרגוילביבה לע

 אוה דחוימב האירקל יואר .תורוקמ לש רתוי הבחר תשק
 םיעבומה תונויערה לשב (11 'סמ) גרבניוו יר'ג לש ורפס

 .םמע ומיכסי םיארוקה לכ אלש תורמל ,וב

 ויתמו ימל - ןפז

 תוטישש העינמ לכ ןיא .יעוצקמה תנכתמל דעונ ןסז

 שומישהמ תלעותה רקיע םלוא ,ללכה תלחנ ויהי תורפושמ

 תוינכותבו ,תוינכותה בור תובתכנ ובש םוקמב גשוי ןהב

 .רתוי בר ןהב שומישהש

 ןכלו ,תונכית תוקינכט ןה ולא ,םשה דיעמש יפכ

 המ לכ תא ףיקמ הז םוחת .תונכיתה תדובעב אוה ןמוקמ

 (5ע5%0ג 2081שת) התוללכב תכרעמה ןונכית רחאל השענש

 ,דודיקה ,דודיקה ןונכית ,תונכיתה ןונכת תא ללוכ אוהו

 .הקזחאהו דועיתה ,יופינהו הקידבה

 בצמ רואית ,ונימיב תונכית

 תומלש תוכרעמש ךכל (/ונלגרתה, ילוא וא) ונלגרתה

 "הש ךכלו ,רוחיאב ןימזמל תורסמנ ויה תודדוב תוינכות ףאו

 היה ךכל ץוריתה .ןנכותמה לע התלע תיפסכה העקשה

 יפוא והזכו ,תונכיתב םייוזח יתלב םיבר םירבד םנשיש,

 ןהב ולגתנ -- תיפוס תוינכותה ורסמנש רחאל םג .'עוצקמה

 1975 רבמצה -- בשוח השעמ,,

 ְז בג םייונישל תושירדה ,ךשמתהו
 : ש הכאלמ איה תמייק תינכותב םייוניש
 ונמזמ 10--20% ןתינכות שידקמ -- וכרענש תודידמ
 איה תעצוממה ותקופתש ךכ ,הקזחאלו הקידבל רתיהו ,תונ
 .םויל (תיליע הפשב) תודוקפ 0

 הסניו תוקד המכל רוצעיש ארוקה ןמ שקבל רשפא ןאכ
 יול ורק רשא הלאכ תועפות ונורכזב תולעהל

 אלש ןונכת -- ןהיניבו ,תובר תוביס ויה ליעל רמאנל

 ןונכת ,יוארכ ורדגוה אלש ןכרצ תושירד ,םות דע םלשוה
 -תה ,ישונאה השיפתה ףקיה תולבגימ תא ןובשחב איבה אלש
 -חתמו "יטרפ, דודיק ,םיטרפימ ומלשוה םרטב דודיק תלח
 .דועו .דועיתב לוזלז ,םכ

 אלול ,אוהש תומכ הז בצמ םע םימילשמ ונייהש ןכתי
 תרבח המיקהש םינותנה דסמ לש םסרופמה טקייורפה שחרתה
 הגשוה הז טקייורפב ."סמייט קרוי"וינ, ןותעה רובע זוז
 אוה ךכ י"עו ,לבוקמה לע 6--10 יפ הלועה ןתינכת תקופת
 תוינכות תוכיא הגשוה ןכו ,לבוקמה ןמזהמ תיששב םלשוה
 םינושארה םירמאמה תשולשב עיפומ טרופמ רואית) הלועמ
 תוללכנה תוקינכטב ושמתשה הז טקייורפב .(היפרגוילביבב
 וגשוה ,ןכמ רחאל ושענש ,םיפסונ םיטקייורפב .1ק'ַי ףסואב
 .תוכיאב ןהו קפסהב ןה ,לבוקמה תמועל םירכינ םירופיש
 ."סמייט קרוידוינ, טקייורפ לש המרל ועיגה דימת אל יכ םא

 תונורחאה הנשה םירשע ךשמבש הארנ ,בל םישנ םא
 הנתשה וז הפוקתב .הנכותבו הרמוחב םירכינ םייוניש ולח
 תוכרעמהו תוינכותה ףקיה הנתשה ,םינתינכותה רוביצ בכרה
 .תונכיתה תוטישב הברה הנתשה אל ךא ,ובתכנש

 ןקי-ב המו ימ

 ךילהתב ןמוקמו ףסואב תולולכה תוקינכטה ןה הלא
 .(תחא לכ לע רצק רואית ןתני ןכמ רחאל) תונכיתה

 (768₪5) | םיתווצב הדובע -- יתונכת טקייורפ ןוגרא
 (0081א 'עמזט) םיננכותמ םינויד
 (50ק011 1,107987165) תוירוביצ תוירפס
 ילנויצקנופ ןונכית -- תונכיתה ןונכית

(2651 501110102200) 

 (250000 6006) לע דודיק -- דודיקה ןונכית
 םינבמב תונכית -- דודיק

 (501ג0101260 028 תרזמ1תש)
 שרושהמ החימצ -- היצרגטניאו יופינ ,הקידב

 (יספ-כסשת 26010016מ1)
 (זזזקס) םימישרת -- ןונכתל רזעו היצטנמוקוד
 .ליעל םושרהמ תצק הנוש רדסב השעית הריקסה

 םינבמב תונכית

 תונכיתה .תינכותה תדדוקמ הב רשא הקינכטה יהוז
 -דודיקו ,131ק0 ימישרת ,ילנויצקנופה ןונכיתה רחאל השענ
 החכוה לע תססובמ הקינכטה .לעה דודיק לע ךמתסמו ,לע
 . (תחא האיציו תחא הסינכ תלעב) הטושפ תינכות-לכש תיטמתמ

 דבלב דוסי ינבמ תשולשב שומיש י"ע הלוקש הגצהל תנתינ

 :םהו

 (500110ת00) יתרדיס הנבמ
 (1(-'דיתסת" 150) הרירב הנבמ
 (007 ט/116) האלול הנבמ
 ,הטושפ תינכות הווהמ אוה ףא וללה םינבמהמ א"כ

 (יא הנומת האר)
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 .הטושפ תינכות תבכרהל םישמשמה םייסיסבה םינבימה תשולש

 םינבמ ינשב שומישה השרומ ןתינכותה לע הלקה םשל

 :םהו דוסיה ינבאמ םתונבל ןתינ יכ ףא ,םיפסונ
 (0 מש]) ינש האלול הנבמ
 (0856) הריחב הנבמו

 (יב הנומת האר)
 יביכר תיינבל ,תינכותה לש וז היינב םיוושמה שי

 0ע) דבלב םיידוסי םיטנמלא השולשמ הרמוחב הקיגולה

 2 י(אס06 גבת

 י"ע תנייפואמ (?"תונביתע) םינבמב תונכיתה .תקינכט

 חוקיפ הריזחמה תחא האיצי ,תינכותל תחא הסינכ א

 / .תארוקה תינכותל

 תדוקפל רכז ןיא ןכלו) דוסיה ינבמב קר שומיש .ב

0 60) 

 000 תרזעב הירפסמ תוינכות יעטק תללכה .ג

16 

 .קסת[סתתמ .0811 י"ע תרחא תוינכות תלעפה .ד

 "דהל ידכ (1מ66תזג0:00מ) הטסהב תודוקפה תביתכ .ה

 .האלולהו הרירבה ינבמ תא שיג

 .םינתשמל םייתועמשמ תומש ו

 הטישל תוחונה תונכיתה תופשש ררבתמ הלא תונוכתמ

 םיטנמלא רסח עסתתהא"ש דועב 0 יסז,/1 ןה

- 

7 
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 'ב הנגומ ת

 .תינכות תיינב םשל רתוה םשומישש םיפסונה םינבימה ינש

 -כות םיגישמ .ונא םינבמב תונכיתב שומישהמ האצותכ
 האירק איה (60 10 תטמשה בקע) רורב הלולסמש תינ
 ןכלו .(לעה דודיק הב ץבושמ םא דוחיבו) רתוי תנבומו
 :רתוי םיבר תוריהמבו תולקב הקזחאלו הקידבל תנתינ

 לע-דודיק

 רזעכ המירזה ימישרת תא ףילחהל הדעונ וז הקינכט
 בתכנ הז דודיק .תינכותה לש יגולה ךלהמה דועיתו ןונכתל
 (3ַזִקִס םישרת) תינכותה לש ילנויצקנופה טרפמה ךמס לע
 תא םיראתמ ונא וז הטישב .ישממה דודיקל סיסבכ שמשמו
 -ועפ תאו (תילגנא ןוגכ) תיעבט הפשב תויתרדסה תולועפה
 ך+ 'תסת 856: ₪תש 1[: תוצובק י"ע הרקבה תול
 תינכותב הללכהל ןתינ הז דודיק עס םנס) ₪מ6 0
 ;דודיקל דועיתה תדמצה חיטבהל תאז י"'עו (תורעהכ) רוקמה
 יונישב אטבתי םהמ דחאב יונישש ךכל יוכיסה תא תולעהלו
 .ינשב םיאתמ

 ילנויצקנופ ןונכת

 לידבהל) תינכותה תא םיננכתמ ונא הבש הטישה יהוז
 ,םילודומל תינכותה תא םיקלחמ ונא ,(ללוכ תכרעמ ןונכיתמ
 םשו תחא האיציו הסינכ לעב דודיק עטק אוה לודומ רשאכ
 -רתה לש םיאבה םיבלשב .לודומה לעפומ ותרזעבש רדגומ
 ונתרטמ .דרפנב לודומ לכב םילפטמ ונא ,דודיקהו םיש
 ': היצקנופ ליכי לודומ לכש ךכ ידיל איבהל אוה וז הקולחב
 לודומב האולמב ןכושת עוציבל היצקנופשו ,עוציבל תחא
 -כותה הנבמב תוטשפו תוריהב תוגשומ ךכמ האצותכ מ
 ראתמה יכרריה ץע םישרת לבקנ הז ןונכתמ האצותכ .תינ
 .לכונ םישרתהמ ,תינכותה לש תילנויצקנופה הקולחה תא
 היצקנופה המ ,לודומ הזיא י"ע ארקנ לודומ הזיא תוארל

 975 רבמצד -- ייבשוח השעמ,,

 םישרתה .ריזחמו לבקמ אוה םינותנ וליאו ,לודומ לכ עצבמש

 קסוע אוה ןיא .א .ז) היצקנופ לכ תעצובמ יתמ הארמ וניא
 ימישרת תכרעממ קלח הווהמ ומצע םישרתה .(יגולה םירזתב
 לכונ .ילנויצקנופ ןונכית לש ,הז בלש רמג רחאל .זנזפ0-ה

 -ישב השעיי תונכיתה רשאכ ,דרפנב לודומ לכ תנכתל תשגל

 .םינבמב תונכיתו לע-דודיק תט

 ,תויצקנופ הב רתאל לקש תינכות תלבקתמ וז הטישמ

 הבר תוריהמבו תולקב םישענ םייונישו םינוקית ךכ י"'עו

 תעפשהמ ששח ןיא ,וזמ וז תודרפנ תויצקנופהש ןוויכ .רתוי

 5108) תורחא תויצקנופ יעוציב לע תחא היצקנופב ןוקית

 םירדגומ םילודומל תינכות תקולח ,ךכל ףסונ .(68

 י"עו ,תונכתה ךלהמב הרקב תודוקנ רתוי תבצה תרשפאמ

 .םינמז חולב הדימע רתוי הבוט הרוצב קודבל ךכ

 שרושהמ החימצ

 לש יוסינהו דודיקה .ךילהת להונמ הבש הקינכטה יהוז

 הטישל םאתהב .תללוכ תינכותל םרוביחו םידדוב םילודומ

 : םישרתבש "ץעה-שרוש,מ לחה יוסינבו דודיקב םיליחתמ וז

 תינכותה לש תילנויצקנופה הקולחה תא ראתמה יכרריהה

 .("םילע,ה ןמ םיליחתמ הב תחוורה הטישל דוגינב) םילודומל

 'ג הנומ ת

 7- םיבע םיווקב .היצרגטניאה תעב תינכות לש יתמכס הנבימ

 חפס) םיהפס -- םיקסורמ םיווקב .םתומלשב םיבותכ סילודומ

 .(זדוב לודומ קר אלו הנממ םיאצויה ץעה יפנע לכ תא גציימ

 לכ םא קר ץעל ףסונ לודומ םירבחמ ונא וז הטישב

 ךרוצ ןיא ךא .קדבנו רבוח ,בתכנ וילא עזגהמ לולסמה

 רתוי םיקדבנ ךכמ האצותכ .םיפנעה לכב ליבקמב "ספט,ל

 "חה ילודומ כ"דב םהש) שרושל םיבורקה םילודומה םימעפ

 כ"דב םהש) םיקחורמה םילודומה םימעפ תוחפו ,(הרקבו הטל

 .(עוציב ילודומ

 םילודומה םימייק אל ןיידע םייוסמ לודומ תקידב תעב

 "ניאה ךילהתב םיגצוימ םה ןכל ,תיכרריה ויתחתמ םייוצמה

 אלממה ינמז לודומ אוה חפס רשאכ ,"םיחפס, י"'ע היצרגט

 -חמה קיר לודומ תויהל לוכי חפס .רסחה לודומה יםוקמ תא

 ריזחמה ,העובק העדוה סיפדמה לודומ ,(דימ הטילש ריז

 רורב .הייוצר הטיש לכ וא ,םייארקא וא םיעובק 'םינותנ

 תטישב גוהנה "ררועמ, לודומ רשאמ רתוי טושפ אוה חפסש

 םיחפס הירפסה לע קיזחהל ןתינ ןכל ,הכופהה היצרגטניאה

 .םעפ לכ םדדוקל ךרוצ ןיאו םידיחא |

 ןונכית תואיגש תולגתמ וז הטישבש ררבוה ןויסנהמ

 תכרעמה לש היצרגטניאה ייוסינ .םדקומ רתוי הברה בלשב

 בשחמה לע סמועו ,תונכיתה תליחתל רתוי בוהק .םיליחתמ

 .הדובעה תפוקת ךשמב רתוי תילמיטפוא הרוצב קלחתמ

 1975 רבמצד -- /בשוח השעמ)

 זחפס ימישרת

 ."? המ, הלאשה לע תונעל התרטמש דועית תטיש יהוז

 השוע דציכ א"ז "?ךיא, הלאשה .לודומ לכ השוע המ א"ז

 תינענ התיה כ"דבש ,וילע תלטומה היצקנופה תא לודומה

 ילעה דודיק לופיטל תראשנ המירז םישרת ייפ

 םישרת -- םימישרת יגוס ינש םנשי ןזזק0-ה תטישב

 תא ראתמ יכרריהה םישרתה .ילנויצקנופ םישרתו יכרריה

 ךייש אוהו ,םילודומל תינכותה לש תילנויצקנופה הקולחה

 ,ראתמ ילנויצקנופה םישרתה .ילנויצקנופה ןונכיתל השעמל

 וב השעגה דוביעה ,וילא סנכנה טלקה תא ,לודומ לכ רובע

 -תמה טלפהו ,(תיגול המירז תניחבמ אלו ,תויצקנופ תניחבמ)

 ונממ ,תונכיתלו ןונכתל רזעכ שמשמ הז םישרת .ונממ לבק

 .ידועית רזעכו ,לעה-דודיק תא הנבנ

 םיתווצב הדובע

 .תוינכות תביתכל ןוגראה תטיש איה םיתווצב הדובע

 ,וידחי םינתינכות רפסמ י"ע תישענ הדובעה וז הטיש יפל

 דוגינב תאזו .םתדובעב ןילמוג ירשק םהיניב םימייק רשאכ

 רשאכ ,םינתינכות ןיב הדובעה תקולח לש ,תחוורה ךרדל

 .ודבל וילע לטומה תא השוע א"כ

 יוצמ ןטוריפו ,הטישה םושייל תושיג רפסמ תומייק

 תונויער רפסמ םימייק ךא ,היפרגוילביבב 12 "סמ רמאמב

 -כותב תולת עוגמל :םה תונורקעה .תוטישה לכל םיפתושמ

 עונמל ,הקזחא יכרוצל ןהו תונכיתה תעב ןה ,דדוב ןתינ

 דדועל ,תונויער תפלחה רשפאל ,"יטרפ, דודיקב הביתכ

 תדובע לע הרקבו הטילש הלהנהל תתלו תידדה תרוקיב

 .תונכיתה

 איה "סמייט קרוי-וינ, טקייורפב הגוהנ התיהש הטישה

 .(37ו 2 םירמאמב הטוריפו) "ישארה ןתינכותה תווצ, תטיש

 םישנא השולש הנומה עובק ןיערג לעב תווצ םייק וז הטישב

 םאתהב וילא םיחפוסמו ,ןרפסו םיריכב םינתינכות ינש --

 לבקמ ןכ .(6-ל 2 ןיב כ"דב םרפסמש) םינתינכות ךרוצל

 חטשב םיחמוממ ,שרדנ םאב ,יפיצפס יעוצקמ ץועי תווצה

 . .ןודנה

 ,םדא חוכ תוחפל םיקוקז וז הטישבש ררבתה ןויסנהמ

 םישדח םינתינכות לש הבוט תיעוצקמ הרשכה תרשפאמ איה

 "בש תוידדהה י'עו ,הלועמ ןתינכות. תנווכהב הדובעה י'ע)

 תווצב תרצונה הריוואה ,(םירחאה תווצה ירבח םע םהיסזי

 תרשפאמ תווצל ןרפס תסנכהו ,הדובעה תוכיא תא תרפשמ

 .תיעוצקמ הדובעל םנמז לכ תא שידקהל םיגתינכותל

 תוירוביצ תוירפס

 הדובעל םירושקה םיכמסמ םידיקפמ ונא וז הטישב

 האצותכ .הלהנההו תווצה ירבח ןויעל םייולג ,ירובצ םוקמצ

 תרוקיבה תורשפא תבחרה ."ירוביצ, דודיק םיגישמ ךכמ

 היהי אוהש העידיה בקע דודיקה תוכיא רופיש ,תידדהה

 , ..הלהנהה לש רתוי הבוט הטילשו ,יולג

 "תוינוציח, תוירפס -- םיקלח ינשמ תובכרומ תוירפסה

 בשחמה י"ע האירקל תונתינ תוימינפה תוירפסה ."'תוימינפ,ה

 תורפס תוליכמו ,(םיקסד כ"דב) רזע תנסחא לע תויוצמו

 "תוינכות תירפס ,יוסינב תוינכות תירפס ,רוקמ יסיטרכ

 ?כרוצל) רוקמב -- תורגש תירפס ,תורגש תירפס ,תוקידב

 -ותכ וא)  תוספדומ .תויגוצלחה ..תוירפסה :.(1תס1וג66. 6ס0מע

 "רהמ תואצות :,תויצליפמוק יסיפדת- תוליכמו ריינ :ג/'ע (תוב

 .תוחלצומ יתלבה ףא :תוצרהה לכ תורמשנ רשאכ) בשחמ תוצ

 = ךרפסה י"ע .ושענש  םימושירו ,דועית ימישרת-> ,(ןהבש
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 םיכרדומ םינויד

 -ווצב הדובעהמ דרפנ יתלב קלח םה םיכרדומה םינוידה
 -שהב ,דודיקו ןונכת יאשונב תוילמרופ תוריקס םהו ,םית
 תוערואמל וא תועובק םיתעל תוכרענה ,עוצקמ ישנא תופתת
 ןתרטמו ,דפקומ ןויד רדסל םאתהב תולהונמהו ,ביעובק
 .תואיגשו תויעב תוהזל

 תליחתב :םהל םירושקה םינוידהו תוערואמל תואמגוד
 ,םינמז חול ,הדובע תקולח ,טקייורפה תרדגה -- הדובעה
 דויצקנופ הקולח ,תינכותל טרפמ -- תדדוב תינכות ןונכתב
 רמגב ,(השבי הקידב,) ומצע לודומה -- דודיקה רמגב .תילנ
 .ןהיתואצותו ושענש תוקידבה -- לודומ יוסינ

 י"ע להונמו םוזי ןוידה -- םה ןוידל םיירקיעה םיללכה
 ,רורבו עובק רדס םייק ,("ישארה ןתינכותה,) תווצה שאר
 ועיגי םיפתתשמהש ידכ) שארמ ץפומ ןוידל רושקה רמוחה
 רותיא איה הרטמה .ןרפסה לע תלטומ הצפהתו ,(םינכומ
 -נעו תישפוח תויהל תבייח הריוואה .ןנורתפ אל ךא תואיגש
 ןה) אשונל םירושקה תווצה ירבח םה םיפתתשמה ,תיניי
 םירושקה ןכרצה ישנאו (היצרגטניא יכרוצל ןהו תורישי
 .(םתוחכונ תא :תושרודה תויעב לע בסנ ןוידה םאב) אשונל
 ישפוח היהי ןוידהש ידכ) הלהנהה ישנאל לגר תסירד ןיא
 ךיראהל אל יוצר יכ םא) אשונל םאתומ ןוידה ךרוא .(יניינעו
 .(תועש שולש לעמ

 דפאה לככ םדקומ תואיגש רותיא איה תירקיעה הרטמה
 תעב (דודיקב וא ןונכתב) האיגש תאיצמ תולעש ררבתה ,רש
 יוסינ תעבו ,לודומ יוסינ תעב רשאמ 15 יפ הלוז הזה ןוידה
 .תינכותה תריסמ רחאל רשאמ 30 יפ הלוז לודומ

 דודיקה תכיפהל ןוידה ףיסומ ךכל ףסונש ,דמלנ ןויסנהמ
 לע לקמ ,תווצב םישדח םירבח תכרדהב עייסמ ,ללכה תלחנל
 האיגשה התוא תעפוה תורשפא תיחפמו ,היצרגטניא תויעב
 .רתוי רחואמ בלשב רחא ןתינכות לצא

 זיז םשייל דציכ
 רתויב בושחה טנמלאהש אצמנ הכ דע שכרנש ןויסנהמ

 עוצקמה ישנא ןהו הלהנהה ןהש אוה ןשי לש חלצומ םושייל
 םמצע לע ולבקיו הלא תוטישב שומישה תוציחנב וענכתשי
 םיתנכתמה תא ךירדהל שי ןושאר בלשכ .ןתלעפה תא ןוצרמ
 טקייורפ היהת השעיתש הנושארה הדובעה .הלא תוטישב
 םיבלשב. תונושה תוטישה תא ליעפהל שי הבו ,רדגומו ןטק
 ןכמ רחאל ,שרושהמ החימצו םינבמב תינכות תליחתב --
 עובקל שיו .םיתווצב הדובעו ,תוירוביצ תוירפס ,זזזק0 --
 "המ תחא לכל םיטרדנטס לש הרצקו הרורב ,הטושפ תכרעמ
 .תוטיש

 םוכיס

 ןויגהה תרזחה אוה [ק7-ב החנמה יזכרמה ןורקיעה .
 תויומכחתהו םיכוביסמ ענמיהל שי א"ז ,תונכיתל טושפה
 זוחא תא הלענ ךכ י"ע .תננכותמו הרידס הרוצב לועפלו
 ךוסחנו ,תושדח תוינכות תביתכל שדקומה תנכתמה לש ונמז
 -ושי הקזחא יכרוצל ואצוהש םירחא םיבאשמבו בשחמ ינמזב
 -ומיש חתפיש ,לעפמה םג םירכשנ ואצי ךכמו .םימייק םימ
 .תיביטקודורפ הדובעמ הנהייש ,תנכתמה םגו ,םישדח םיש

 היפרגוילביב ְ
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74 111 4817801 
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 \ת881עפ60ע 1וגח<פ 4.

10. 

11. 

12 

14. 

 "בשוח השעמ.ל רמוח תשגה

 שי תכרעמל םיבתכמו תובתכ ,םירמאמ
 ינשב (ןמציו ןוכמ ,לקנרפ .א) ךרועל שיגהל
 -נעו תועדומ ללוכ) תרחא תובתכתה .םיקתוע
 .א''ליא תוריכזמל חולשל שי ,(םיינוגרא םיניי

 םיספדומ תויהל םיכירצ הבתכו רמאמ לכ
 םיילושו םילופכ םיחוור םע הביתכ תנוכמב
 לילב אלל החצ תירבע לע דיפקהל שי .םיבחר
 יחנומל ןולימב רזעיהל למומ ךכ םשל .יזעול
 תאצוהב 1795 (יערא ] ל תרודהמ) םינותנ דוביע

 שוטב םיירוקמ םיטוטרש שיגהל שי
 םימוליצ ; טוטרש ריינ וא ןבל רינ לע רוחש
 דרפנב שיגהל שי .ןבל קירבמ ריינ לע םיירוקמ
 לכ םוקימ ןייצלו םירויצה תא רפסמל שי ןכ .רויצ לכל דחא לילמת ,םילילמת תמישר
 .טסכטב רויצ

 -ש רמוח ריזחהל תבייחתמ תכרעמה | : 0
 .רוא האר אלש ןיבו ספדוהש ןיב הילא חלשנ

0 
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 רוש עה שגנב

 א"ללא לש
 סנכה םילשוריב 'המואה יניינב,ב ךרענ רבוטקואב 14--13-ב

 הלחש תוחתפתהה ,ראשה ןיב ,הרקסנ וב םינותנ דוביעל 10-ה

 לע אוה שגדהשכ םינותנ דוביע םוחתב תונורהאה םינשב

 סםיעטקו סנכהמ ח"וד ןלהל ; (סא עזאש סירובה םימושיי

 החיתפה סקטב םימאונה ירבדמ

 יניינב;ב ךרענ רבוטקואב 14--13-ב
 דוביעל 10-ה סנכה םילשוריב "המואה
 דל ילארשיה דוגיאה םעטמ -- םינותנ
 -ה לש תיזכרמה המגמה .םינותנ דוביע
 יסנכ ןיינמב ירישעה וניהש -- סנכ
 הלחש תוחתפתהה רוקיס התיה -- א"ליא
 דוביע םוחתב תונורחאה םינשב ץראב
 לע סנכב םשוה דחוימ שגד .םינותנה
 .לארשיב (סת 1ומ6) םירובח םימושיי

 לש הכורעת הכרענ סנכה תרגסמב

 םדקתמ ינורטקלא םינותנ דוביע דויצ
 ןויזח ךרענ ןכ .םיבשחמל רזע דויצו

 :ןויבח בד

 םיבשחמה קשמ תוהתפתה לע ,ילוק-רוא
 .ץראב

 יה ירבדמ םיעטק הזב םיאיבמ ונא

 .סנכה תחיתפב םימאונהו םיכרבמ

 שאר-בשוי לש וירבדב חתפנ סנכה
 ןיכמת) ןמרטוג םחנמ ר"ד הנכהה תדעו
 -ה סנכלש ןייצ ןמרטוג ר"ד .(םיבשחמ
 ןימזהו תדחוימ תועמשמ תעדונ ירישע
 יללכה להנמהו א"ליא תלהנה ר"וי תא
 ןויבח בד רמ ידרשמ ןוכימל זכרמה לש
 .החיתפה ירבד תא תאשל

 התיזה הנטקה הצובקה

 הבבר יצח לש הליהקל
 -כנ םיחרוא ,ר"וי ,רצואה רש דובכ

 סנכ לש ותחיתפ .םירקי םירבחו םידב
 "ולח .הפוקת תחתופו הפוקת תמתוח הז
 תואצרה ידומע ףלא ןב ץבוק לש ותק
 םיצבק הרשע לש הרדיס תמתוח ,סנכה
 ,םידומע םיפלא 5 ינפ לע תערתשמה
 הקלחב ,תרעוס הריצי םכותב םימלגמה
 -ב תילארשי הריצי ,תירוקמו תינשדח
 -ושייו םיבשחמה תרותב תירבעה הפש
 -ושב הגוס התיה אל תוחתפתהה .הימ
 םרוקמש םירבשמ תפוצר התיהו יםינש

 .ץראב הטילקה יישקבו עוצקמה יישקב <
 םיסנתמו םישגופ וננה הז םוחתב םג
 םיקבאמו םיצמאמ ךות הטילק ילבחב
 ונרבגתה ןוזהה יטועמו םיגרטקמה דגנ
 -ושמ לש תמצמוצמה הצובקה .וגלשחתהו
 לש תיעוצקמ הליהקל הכפה ,רבדל םיעג
 םיבשחמ השישו םירשעמ .הבבר צח
 ' דה האצוהה .לארשיב -- 500-ל ונעגה
 800 לש לדוג רדסב התע איה תיללכ
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 רוציי לש אוצייה .הנשל תוריל ןוילימ
 ראלוד ןוילימ 10-ל ברקו ךלוה ילארשי
 -ל ונעגה םירבח 300--200-מ .הנשל
 סנכב םיפתתשמ 350-מ .םירבח 0
 .התע 1500-ל ןושארה

 םילדחמה ,םיגשיהה תא רוקסנ םרטב
 "ועפהו רבעהמ םיעמתשמה םידיקפתהו
 לש םרכז תא הלענ דיתעה תארקל תול
 -ה םויסב ונתא םניאש םירקיה ונירבח
 -ה תשש תמחלמב ולפנש םירבח .רושע
 דה םוי תמחלמו השתהה תמחלמ ,םימי
 -ה הנשב ונתאמ וכלה םיינש .םירופיב
 257ב ללה-רב עשוהי רוספורפ ;הנורחא
 לש ןושארה אישנה ז"ש רבמטפסל
 .לארשיב םיבשחמה תרות ץולח ,איליא
 היה .םושיי םע ןויע רושקל עדי אוה
 -ועפב תויביטקאב ףתתשהו ונילא בורק
 םוחתב תירבעה הפשה ישודיחבו וניתול
 ,טסוגואל 6-ב רטפנש ןייטש וֶלפ .הז
 לע יארחאו םינש ךשמב ונדוגיא ריכזמ

 .וינבו ךווטימ .רך.ס.נ.בו מ"למב הכרדהה
 תולועפב ורשכוה עוצקמ ישנא תורשע
 ךות ליעפמו ליעפ .ודי לע ונגרואש
 .ולרבח לכ לע ביבחו ודיקפת םע תוהדזה
 לש תרבגומ תוליעפב םרכז תא דבכנ
 .א"ליא

 םיבשחמה תפמ לע תאצמנ לארשי
 אוה הזכ ןכא .דבוכמ םוקמב תימלועה
 ררועמ קדצבו המזגה לכ ךכב ןיאו בצמה
 ךא .קופיסו הוואג ישגר הזה רבדה ונב
 -ילח לשכיהלו ונמכש לע חופטל ונל לא
 *המ ןיע םילעהלו אוש תוראפתהב הל
 ידיב ןברק לופילו ,םילושכמהו תונולשכ

 .היגלטסונ
 איה ףא תורחא תוצרא תמועל ונתמר

 .תיניטאלה הקירמאמ הנומש יפ .ההובג
 ַ -פאבו היסאב םירגפמ םירוזיאמ 25 יפ
 0-4 -ה הפוריא תוצראל הווש המרב .הקיר
 | -גפמ ונא ןיידע ךא .תוינוניב תוחתופמ
 םירגפמו תחתופמה תפוריא ירחא םיר
 ,ץיווש תמועל .תירבה-תוצרא ירחא דואמ
 ליבשב הדימ תמא תויהל הכירצ איהש
 , -ב םיאצמנ ונחנא ,ונלש ץרא ומכ ץרא
 ] רפסמבו יאנתב בשחתהב 3--1 לש סחי
 ץיושב םיבשחמה רפסמ .הייסולכואה
 רפסמ ץראב .םישימחו האמ םייפלא אוה
 רפסמ .416 היה הנש התואב םיבשחמה
 לארשיב לכה ךסו 4700 ץיוושב םיפוסמה
 8 -ל ?קיפסמ בושחימה םאה .ךרעב 0
 ְ םג ליעי דימת אוה םאה -- אל יתעד
 ְי .תילילש איה הבושתה ונרעצל ?ןאכ
 ב ומודיקל חתפמה אוה בושחימה חותיפ
 0 הז ןיינעב וגיסנתה ונחנא .קשמה לש
 = -ב .המחלמה ימיב רתויב תטלוב הרוצב
 0 "חמה קשמ אלול .םירופיכה םוי תמחלמ
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 -ה תא רובעל םילוכי ונייה אל םיבש
 םימלש םיפנע .ףטחכ ונילע ואבש םיישק
 דקפתל םילוכי ויה אל םימלש םיכרעמו
 .םיבשחמל תודות ודקפתש יפכ

 קושה םע תודדומתה

 יפוריאה

 קושל הסנכנש לארשי .םולש ימיבו
 ץיאו הקשמ תא לעייל החרכומ ףתושמה
 -ה ילוא .הפטה. ידי לע הז תא תושעל
 - לודיג איה ךכל רתויב הבושחה ךרד
 - -ה חווטב .היצזיטמוטואה לש הקמעהו
 - רתויב הבושחה ךרדה איה תאז ךורא
 2 בושחימ .קשמה לועייל רתויב הבוטהו
 רחימ .םילמנב בושחימ .רוצייבו היישעתב
 בושחימ ךא .דסומ לכב את לכב בוש
 ; "ה שוריפ םאה .יביטקפא תויהל ךירצ
 לובירב חרכהב רושק בושחימש רבד
 תוינשדח תוקינכט .אקווד ואל ? םיבשהמ
 יסיסב .הנורחאל וחתפתה תוינכפהמו
 -יב בולישו היצרגטניא םישימג םינותנ
 ."ןוא ידוביע תרושקתב םידוביע .םהינ <

 -מ הז לכ םייביטקרטניא םידוביע .ןייל
2 
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 רשאמ תרחא הטישב בושחימ רשפא

 ןתונ הז רבד .אדירג םיבשחמ יוביר

 ןהב תורחא תוצראב ויתותוא תא רבכ

 .םילודג בושיח יזכרמ וחתפתה

 -ב הרכהה התע תרזוח רתויו רתוי
 -יע לש לוהינו חוקיפ ןיב דירפהל ךרוצ
 דה עוציבה ןיבל יטמוטוא םינותנ דוב
 תרושקת דוביע .הז דוביע לש יפרגואיג
 -בשה תונש עצמאמ .שממ חוקלה תיבמ
 -ותישה דוביעה ןדיעל םידע ונחנא םיע
 בושחימל יפותיש דוביעל חתפמה .יפ
 .תרושקתה תייעב איה

 בושחימו ליעי בושחימב תרחא הייעב
 תמועל .ונלש ןיפילחה רעש איה ימניד
 םילכה לע יוסימה לדג תמדוקה הנשה
 תא ירמגל הניש הזה רבדהו .זוחא 60-ב
 "ןהה ןיבו םילכל תואצוהה ןיבש סחיה
 -ה .תורחא תואצוהלו םדא חוכל תואצ
 ,תורילב םיינש יפ ולדג בשחמל תואצוה
 בשחתהב םיינש יפ .הרבעש הנשה תמועל
 רבדה .יוסימה ייונישבו רעש ייונישב
 לש וחותיפב השקו דבכ לושכמ אוה הזה
 .בושחימה

 אוה ,ונילע לטומ רשא ףסונה דיקפתה
 םיבלושמ םירגאמ לש היגולונכט חותיפ
 היצמרופניא ירגאמ | ,ןייל-ןוא ירגאמו
 "ה הלא לכ תושרל דומעל ולכוי רשא
 -ניאב שמתשהל תיקוח הניחבמ םיאכז
 התיה חתפמה תייעב ךא .וז היצמרופ
 -ואתבש םשכ .םדא חוכ תייעב הראשנו
 תומשאה ןה תוינוכמה אל םיכרדה תונ
 -חמב "תונואתה, םג ךכ ,םיגהנה אלא
 -ישב םימשאה םה םיבשחמה אל .םיבש
 -מ םידמוע רשא םישנאה אלא םישוב
 -קוח תוכנחמ תואטיסרבינואה .םהירוחא
 תוכנחמ ןניא לבא ,םירומ תוכנחמ ,םיר
 ירעצל ךירצ הזו .הז םוחתב םישנא
 לש םיזכרמה ידי לע תושעיהל ןיידע
 ךירצ הז רבד .םמצעב םינותנ דוביע
 -סה ידיל עיגהל שי .הרהמבו תונתשהל
 דה חותינ חטשב םירורב הכמסהו רד
 .תוטיש

 תרגפמ היישעתה

 תרגפמה איה היישעתה ,םיפנעה לכמ
 םויה דע הרגיפ איה .בושחימב ,רתויב
 שי .הנורחאה הנשב תרגפמ ןיידע איהו
 וזה העדותה תא איבהלו ץמאמ תושעל
 לכל .היישעת תיב לכל בושחימה לש
 ואל הז תא תושעל רשפאו .הכאלמ תיב
 .םוקמ לכב בשחמ תנקתה ידי לע אקווד
 המרב תובוט תוריש תוכשל קיפסמ שי
 -ל .ךירצו .ןהב עייתסהל רשפאו ההובג
 .ןהב עייתסה

 "בח תויעב ,קדצבו ,ץראב תוררועתמ

 שי .םיבשחמה קשמב תוכורכה תויתר

 רג ןרהאל סרפה תא קינעמ ןויבח בד

 "ש המצועהמו ברה בושחימהמ םידחופה

 םישגאהו םיבשחמה ידיב היהת הלילח

 -סה חיטבהל שי .םהירוחאמ םידמועה

 יב אוה הזה רבדהו םייתקיחת םירד

 םינותנה תוידוסל סחיב בושח רקיע

 תענצו טרפה שפוח ,םינותנה תוחיטבו

 :ףיבוניבר עשוהי רפואה רש

 -ל עיגהל םיצמאמ התשע א"ליא .טרפה
 תויתלשממ תודעו ינפב העיפוהו םימרוג
 תואבה םינשבש הווקת שיו ךכל רשקב
 -ל דחוימ היהי רשא קוחל הכזנ ונחנא
 לע קקוחיש םיבשחמה קשמ לש תויעב
 .תסנכה ידי

 לא'צנטופל הרע הלשממה

 עדימה תייגולונכטב ןומטה

 חוור בלהו הכורעתב וישכע הז יתרבע
 הצור ינאו .םהילא ונעגהש םיגשיהה לע
 הז ,םינותנה דוביעו םיבשחמהש רמול
 ץאומה לודיגה רועיש םע ףנעה םויכ
 עיגמה רועיש ,ילארשיה קשמב רתויב
 םינותנה יפל .הנשל םיזוחא םירשעל
 -חמ 443-כ קשמב םויכ םילעפומ ידיבש
 םיפלא 6-כ וב םיקסעומה רפסמו םיבש
 הלשממה .יתלשממה קשמב 250075 הזמ
 תיגולונכטב ןומטה ברה לאיצנטופל הרע
 -ה תכרעמ תא רפשל וב שיש עדימה
 -ה ףנעש עדוי ינא .יתלשממה להנימ
 תמרל םירוטקידניאה .דחא אוה םיבשחמ
 ססובמ הז ןוירטירק .הנידמה לש חותיפה
 רופישל םימרות םיבשחמה יכ החנהה לע
 -ב םיתורישבו היישעתב תוליעיה תמר
 ונצראבו .לוהינה תומרבו עוציבה תומר
 תויניצר תויעב ינפב םידמוע ונחנאשכ
 םוש יל ןיא ,הדובעה ןוירפ םוחתב דואמ

 הנוילע תובישח םכלש ףנעל שיש קפס
 ויהיש : םכלש סנכה תא ךרבל הצור ינאו
 אוהש ףנעה תא ומדקיו םיירופ םינוידה
 -ידמה לש המודיקלו החותיפל ינויח הכ
 .הנ

 דזהב .וז הכרבב קר קפתסא אל לבא
 יל ושרה ןאכ רבכ דמוע ינאש תונמד
 .קשמה תויעב לע ,חחושל וא ,רפסל ילוא
 -ב תובצינה תושקה הלכלכה תויעב לע
 -ל לפרעה רזפתהש רחאל וישכע .ונינפ
 ווב ונטקנש ןורחאה ילכלכה דעצה רחא
 תועובשב יתלאשנש הלאשה לע רזוח ינא
 ילכלכה בצמהמ אצומה יא :םינורחאה
 -חנא ?וב הנותנ לארשי תנידמש השקה
 איהש ,ונלש קשמב הטאה םירבוע ונ
 תילכלכ הטאה לבא .תואיצמה תבייוחמ
 חווטל הרטמה .המצע ינפב הרטמ הנניא
 קר יכ םיריהמ חותיפו החימצ איה ךורא
 םידעיה תא גישהל ונל ורשפאי הלא
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 תימצע המורת לש היילע תטילק לש
 -עפ  םוצמצ לש ,ןוחטבל רתוי הלודג
 םייח תמר תחטבא לש .םייתרבח םיר
 %שו אוצייה לש ריהמ לודיג לש ,התואנ
 .ץוח תוצראמ עויסב ונלש תולתה תנטקה
 םא םג תנכוסמ תולתל ונעגה ונחנא
 -ודידי ץראמ עויסה תא םילבקמ ונחנא
 .דואמ תית

 תמחלמ רהאל ונעלקנ ונחנא יתובר
 -ולחל הנוש אוהש בצמל םירופיכה םוי
 םויק זאמ ול םיליגר ונייהש הזמ ןיט
 ינוחטב סמועל ונעלקנ ונחנא .הנידמה
 -קתהמ זוחא 40 .םלועב ותמגוד ןיאש
 דל דעוימ הנידמה ביצקתמ ונלש ביצ
 דל אצומ ונלש ג"לתהמ שילש .ןוחטב
 וא םייש םע הוושמ התאשכ .ןוחטב
 תפוריא תוצראב םיזוחא 4-ל דע השולש
 -שמ התאשכ ןוחטבל םהלש םיביצקתהמ
 ב"הראב םיזוחא 7 םע רמאנ תאז הוו
 ידוסיה רוקמה הזש עדוי התא ,ןוחטבל
 רחאל לארשי תנידמ לש רומחה הבצמל
 הרירב ןיא ונלו .םירופיכה םוי תמחלמ
 דוע לכ וז תואצוה תמרב קיזחהל אלא
 ינחנא .ונשאר לעמ םייולת םיננעהש
 -ולשתה ןזאמב ןוערג םִע תויחל וגנלוכי
 "ב םירופיכה םוי תמחלמ דע ונלש םימ
 "ות הנשל ראלוד דראילימ לש רועיש
 ,תויתודידי תוצרא ,םלועה תודהיל תוד
 -כע ונחנא .תואוולהו הינמרגמ םייוציפ
 -יכה םוי תמחלמ זאמ ,ןוערגב םייח ויש
 .הנשל ראלוד דראילימ 3.5 לש םירופ
 ךרואל ונל תתל לוכיש םלועב חוכ ןיאו
 םימוכסה תא .הלאה םיראלודה תא ןמז
 תאז ריבסהל הסנמ ינאו .הלאה םירידאה
 המינפ ונכותמ קר ,לילו םמוי רוביצל
 םא יעצמאה תא בוצחל םיבייח ונחנא
 תא רובעל ידכו טטומתהל םיצור ונניא

 לבא ,הווקת שיו .הלאה תושקה םינשה
 תאצמנ בצמ הזיאב תעדל םיבייח ונחנא
 .לארשי תנידמ

 ןושארה רשה
 סםעל תאז רמואה

 יל רצו ,ןושארה רצואה רש ילוא ינא
 הסמעמ םעש םעל רמואש ,ךכ הוש
 אלא הרירב ונל ןיא תאזכ תינוחטב
 .םייחה תמר תא דירוהלו תרחא תויחל
 לצפח ונחנא םא ,תאזה העהותה תאו
 םירוביצה לכל ליחנהל הצור ינא ,םייח
 השולשב תמרוז ונלש תוינידמה .ץראב
 -ינמל המילבה הנושארו שארב .םיקיפא
 ינפב ונדמע רונחנא .תורדרדתיהה תע
 ונחנא .הנש ינפל קר תנכוסמ תורדרדתה
 ולזא ונלש תוברזרהש בצמ ינפב ונדמע
 -המ רגינ םדה וליאכ שדוחב שדוח ידמ
 -וד ןוילימ 150--100 לש רועישב .ףוג
 ראלודה דע טעמכ ונדמע ,שדוחל ראל

 1975 רבמצד -- ''בשוח השעמ)

 תלוכי יא לש תואצותה לכ םע ןורחאה
 -חה יתב תא עינהל םלג ירמוח איבהל
 ןוזמ יכרצמ איבהל תלוכי יא ,תשור
 ונחנאש תופירחה תולועפה קר .םיינויה
 "עבה םע ונלש קבאמב הכרעמב ונטקנ
 תורדרדתהה תא וענמ ולאה תושקה תוי
 .תחפ יפ ירבעל ונלש

 ונבצהש םלידעיה תיברמ תא ונגשה
 -ב םאו הכירצה םוחתב הז םא ונמצצל
 -ב םצמוצ אוביה .אוביה םוצמצ םוחת
 םוחתב םאו דואמ תיתועמשמ הרוצ
 דה ולעי הנשה .םיריחמה תיילע ןותימ
 56 תמועל םיזוחא 20 ךרעב םיריחמ
 םירופיכה םוי תמחלמ רחאל דימ םיזוחא
 הלולת םיריחמ תיילעב ונדמע 1974-ב
 ונמלב ונחנאש הווקמ ינא םיזוחא 56 לש
 אל ונחנא .תאזה הלולתה היילעה תא
 םימוחת ינשב ונלש דעיה תא ונגשה
 -ה םוחתבו הקוסעתה םוחתב .םיידוסי
 -ה לע תצבור הקוסעתה םוחתב .אוציי
 -שה הנממש רתי תקוסעת תאזה הנידמ
 ונגשה אל ונחנאו .דואמ תורומח תוכל

 ןוויכמ אוצייה םוחתב ואולמב דעיה תא
 םיעדוי ונחנא .םלועב תושחרתה התיהש

 דה לע םיעדוי ונחנא .טפנה רבשמ לע

 םידע ונייהש םיריחמב הלולתה היילע

 תויתיישעתה תוצראה לכ 1974-ב הל

 -סרד הרוצב םהלש אובייה תא ומצמצ

 אוצייב עגפ םהלש אובייה םוצמצו תיט

 אוצייב עגפ םג אוה .תורחא תוצרא לש

 .ונלש

 ל :איבל והיעשי

 אוציי - דעיה

 -ה םידעיה דחא אוה ונליבשב אוצייה
 ירמוח איבהל םילוכי אל ונחנא .םיירקיע
 -חנא סיפדמ לארשי קנבש תורילב .םלג
 דויה ןוזמ יכרצמ איבהל םילוכי אל ונ
 דחא הז אוצייה תצרמה ונליבשב .םיינ
 ונחנא ךכ םשלו ונלש םיינויחה םידעיה
 -ה לש התלודג .םיעצמאה לכב םיטקונ
 -ב רקיעב אוה רישיה יוסימב המרופיר
 ףלא 200-ל תונובשח תלהנה תגהנה
 -רפה תא םותסל ונלש ןוצרבו םייאמצע
 תנידמל הפרח וזש סמ תמלעה לש תוצ

 .לארשי

 תיישעתב ןאכ ךרעיהל עדנ ונחנא םא
 דיחבמ בחרמל לארשי תאיציל דוסי שי
 םיסכמה לכ םייתנש ךות .תילכלכ הנ
 -שיה היישעתה ינפב וחתפיי הפוריאב
 ליבשב םימוצע םירגתא םה הלא .תילאר
 -ה דיקפתה ילוא ןאכו ונלש היישעתה
 עייסל ,הפ סנוכמה רוביצה לש ינויח
 לש םירגתאל שדחמ ךרעיהל היישעתל
 בחרמל תאצל תנמ לע ,ואוביש םינשה
 םינותנ ונחנאש הטאההמ תאצל תנמ לע

 .הב

 ,איבל והיעשי רמ לש ותאצרה ןלהל

 דנא ןופלט לרנ'ג, תרבח אישנ ןגס
 -ה דרשמ ל"כנמ רבעשל ,"סקינורטקלא

 ןמזוהש ,תרושקתה דרשמ ל"כנמו ןוחטב

 אשונב סנכב ורבד תא תאשל דחוימב
 .דיתעבו הווהב תרושקתו םיבשחמ

 - תרושקתו םיבשחמ

 קנע תוישעת יתש

 דומעל ךירצ רבד לכש לבוקמ םויכ

 ןכ םא .תיתרבחה החוורה ןחבמב םג

 בצקו תילכלכ המצועו תיתרבח החוור

 לע םיתתשומ יתנש בר יתועמשמ חותיפ

 ,םדא חוכ יבאשמ .םיאבה דוסיה ינבא

 דחי הז לכ תא .ןוה יבאשמו םירמוח

 ,תומר ינימ לכב .לוהינ םע רבחל ךירצ
 ליעיו בוט לוהינ .חוכ הזמ רוציל ידכ

 -ה תורטמה תמשגהב ינויח טנמלא הז
 "טמ וא תורדגומה תוימואלהו תויתרבח
 םיירוביצ םיפוג לש רתוי תומצמוצמ תור
 -ומו ליעי לוהינ .םייתיישעתו םיירחסמ
 ברימ לש ילמיטפוא יוצימל ףאוש ינרד
 תומכב םישי עדימל קקזנ .םיבאשמה

 .ירטמואיג בצקב םיחתפתמה תוכיאבו

 ירוביצ בושחימ

 -עמ םויקל םייחרכהה םיביכרמה דחא

 -לט תכרעמ אוה תירוביצ בושחימ תכר =

 -ל לוכי רוביצה התרזעבש היצקינימוק
 -יח ,הריסמב בושחימה יתורישל קקדזה
 ץלאייש ילבמ עדימ תלבקו דוביע ,שופ
 -ל בשחמה לש תיסיפ הבריקל קקדזהל
 תריסמ וא תלבק לש היצקסנרט עוציב
 -ה תלוכי ןיב תידדהה המלשהה .עדימ
 לכב העיפומ ןופלטה תכרעמו בושחימ
 דדובה טרפהמ לחה .תוינוגראה תומרה
 תודמע ילעבו םיפולא ,םיל"כנמב רומגו
 תוינוגרא תוכרדעמ לע םישלוחה .תומוד
 -גוד יתש ןתא ינא ילואו .הרבחב תופנע
 -ב תוליעפה םוחתמ תוטושפ יד תואמ
 -ה ןוויכה לע תועיבצמש תירבה-תוצרא
 .הז

 םילעופה םיירקיעה תוחוכה םה המ
 -עמ ןיב היצקרטניאה קודיה לש ןוויכב
 ,דחא :םה םיינש ?בושחימו ןופלט תוכר
 דה .םימוחתה ינשב תיגולונכט תוחתפתה
 ,םיינשו תרושקת םגו בושחימ םג הלא
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 םיקווש תריצי ,םימייק םיקווש תבחרה
 תושירדה קופיסל םישדח םישוקיב וא
 דינ .בושחימהו תרושקתה ימוחתב הלאה
 ימוחת. הלגמ תיגולונכטה תוחתפתהה חות
 7ו םיבשחמהו םושייה ןיב םיבר הפיפח
 -ב תיגולונכט תוחתפתה .היצקינומוקלט
 תוכרעמ .א.ס.נ ןוגכ םיביכרה םוחת
 -ומג תולעבו חפנ תונטק .תוריהמ ןורכז
 תריציב רתוי םייתטיש ןוגראו דוסימ .הכ
 ךות תולודג תוכרעמל הנכות תרימשו
 -ב .ההובג המרב בשחמ תופשב שומיש
 -כות תריציב ןוכימו לוהינ תוטיש דחוימ
 הרדח בושחימה תיגולונכט .תבכרומ הנ
 לש םוחתל םג יתועמשמ ןפואב רבכ
 המ  .תוינופלט גותימ תוכרעמ תלעפה
 דה תויזכרמה רקיעב .תויזכרמ ארקנש
 -ב תיזכרמ הרקב תולעב תוינורטקלא
 דיש לש תיגולונכטה תוחתפתהה .ןורכז
 -רג םינותנ דוביעו תושדח תרוסמת תט
 -סקא הדירי בצקל םורגל הכישממו המ
 דניא טיבב לופיט לש ריחמב ילאיצננופ
 תרבעה לש ריחמב ליבקמבו היצמרופ
 הלאכ שיו .תודוקנ יתש ןיב היצמרופניא
 .ספאל עיגי ריחמה טעמ דועש םינעוטש

 תויוחתפתהה םושייב הברה הפיפחה
 דו היצקינומוקלטה םוחתב תויגולונכטה
 -יהב בושח םרוג הווהמ בושחימה םוחת
 -רעמה יגוס יתש ןיב היצקרטניאה קוד
 רתי דחמ תרשפאמ וז תוחתפתה .תוכ
 םיכרצל ןופלטה תכרעמ לש תונעיה
 לש תירקיעה המישמל תפסותב םיידוחיי
 רתוי תנתונ ךדיאמו תירוביצ תרושקת
 תוכרעמל ירוביצ תוריש לש יפוא רתויו
 -ל תוחתפנה תופנעו תולודג בושחימ
 .טרפה לש תושיגנ

 תויומידקה קבאמ

 תועבונה תוילכלכה תויועמשמה רואל
 תופצל שי תוכרעמה 'יגוס ינש חותיפמ
 תכרעמ תוחתפתה בצק עפשוי דיתעבש
 תויתרבח תוימידקמ תירוביצה בושחימה
 בצקו ןכתיו ןופלטל שקיב קופיס לש
 םג תוכרעמה יגוס ינש .טאוי לודיגה
 תחא לכ תושרוד ןופלט םגו רושכימ
 ןוה קושב תאזו קנע גמוכס המצעלשכ
 ןוה קושב תויומידק לע קבאמה .לבגומ
 לש הנוש תוחתפתה בצקל איבי לבגומ
 -עב תוחתפתמ תונידמב .תוכרעמה יתש
 האמל 50--30 לש ןופלט תופיפצ תול
 -ל רתוי ההובג המידק ןתנית םיבשות
 םיבשחמה תוכרעמ חותיפ תפונת ךשמה
 -ית תינופלט הניחבמ תורגפמ תונידמבו
 "ה שוקיבה קופיסל תופידע רתוי ןתנ
 -צוי המכל טרפ .טושפ ןופלטל יסיסב
 -ידמה ןיב רעפהש ושוריפ .ללכהמ םיא
 הפוריא ,הקירמא ןופצב תובשחוממה תונ
 לבת יקלח רתי ןיבל ןאפיו תיברעמה
 .בורקה רושעב לדגיו ךלי

 טוניכב החתפנש הכורעתב רקיב בר להק

 הנשה .ןופלטה תכרעמ לע םילימ המכ
 ןוילימ 370-כ םילעופ םלועב .1975 תנש
 העיגמ גויחב היצזיטמוטואהשכ םינופלט
 "ב תללוכה העקשהה .זוחא 98-ל םויכ
 דוד דראילימ 300-כ איה תאזה תכרעמ
 ןופלטה תכרעמ לש עירכמה הבור .ראל
 -ישו ,תיגולנא תרוסמת תטישב תלעפומ
 -פהב תולחתה ןנשי .תיבחרמ גותימ תט
 דמימב תויתרפס תרוסמת תוכרעמ תלע
 ףא ןמזה דמימב גותימ תוכרעמו ןמזה
 -ב יקנעה העקשהה סיסבל תיסחי .ןה
 תיגולנא רומאכ איהש ןופלטה תכרעמ
 תולעב לבא תועונצ תולחתה ןה הלא
 -ה דיתעל תילכלכו תיגולונכט תועמשמ
 בולישב תומולגנה תויורשפאלו ןופלט
 תכרעמב םיבשחמ לש רתוי לודג קלח
 .ןופלטה

 ןופלטה תכרעמב העקשהה תיצחמכ
 האמ רמולכ ,תרוסמתה יעצמאב איה
 -ב םיעקשומ ראלוד דראילימ םישימח
 לג ורקימ אשונ דויצ םיליבכ תוכרעמ

 -רופניאה תא םיריבעמש הלא לכ ,'וכו
 הלא אל .'ב הדוקנל 'א הדוקנמ היצמ
 -ימח האמ .היצמרופניאה תא םיגתממש
 העקשה סיסבכ ראלוד דראילימ םיש
 םה עירכמה םבור יתרמאש יפכ םויכו
 -מ הלדג וז העקשה .תויגולנא תוכרעמ
 רלימ 10-מ הלעמל לש בצקב הנשל הנש
 תוכרעמה לש ןבור בור םג .ראלוד דראי
 :תויגולנא ןה םויכ תונקתומה תושדחה
 לע עירכמ ץוליא הווהמ דבלב וז הדבוע
 -ה דיתעבו הווהב םייסדנהה תונורתפה
 תכרעמ ךותב םיבשחמ בולישב בורק
 -ניאה תא םגרתלמ סונמ ןיא .תרושקתה
 תכרעמה תוצק ינשב תיתרפסה היצמרופ
 ;הרזחבו ינשל דחא דמיממ תרושקתה

 לש תושידחה ףאו תולבוקמה תוטישה
 ישממ ץוליא תווהמ ינופלטה גותימה
 -תפתה לע תילכלכו תילועפת הניחבמ

 ינמז .םיפוסמב שומישה לש תינומה תוח
 םירשעל רשע ןיב םה ינופלטה גותימה
 החיש ךרואל ריבס ןמז סחי והזו תוינש
 ןמז .תוקד רפסמ לש תעצוממ תינופלט
 5 ךרעב לש הרוקת הווהמ הזכ גותימ
 תכרעמ לש ישומישה ןמזה יבגל זוחא
 -ה עדימה תרבעהל שדקומה תרושקתה
 יבגל םלוא ..םימלשמ ורובע רשא ינופלט
 הלש סיסבה בשחמ םע ףוסמ לש החיש
 תוינש םירשע דע רשע לש גותימ ןמז
 תווצקה ינש ןיב רשקה תמקהל שורדה
 וא הינש לש תירשפא היצקנסרט תמועל
 .ללכ ריבס ונניא ,הינש לש קלח
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 רשע לש הנתמה ןמז ,ןכ לע רתי
 םג: גותימה תמלשהל דע רתויו תוינש
 -רהב תילועפת הניחבמ ריבס ונניא אוה
 ' סוטריכ קפלד לע ובשחת .םירקמ הב
 דךיקפ לש ףוסמ וא הפועת תרבח לש
 .םלועב םיבשחמה תוכרעמ יבגל .קנב
 -ב םיבשחמה לש ןקתומה ללוכה ךרעה
 -וה דראילימ 75-כ אוה 1975-ב םלוע
 .סיסב תא םיכירעמ 1980 תנשב .ראל
 רוסמ הטאהב בשחתהב ,יופצה העקשהה
 רוד תסנכהו דחמ לודיגה בצקב תמיי
 האמ לש ךרעב ,ךדיאמ יעיבר םיבשהמ
 -נש לודיג בצק .ראלוד דראילימ םירשע
 -יצחמ .עצוממב זוחא 12 לש םישרמ ית
 ב"הראב ןקתומ הלאה םיבשחמה לש םת
 -נק ,תיברעמה הפוריאב ורקיעב רתיהו
 " תה לש הרורב המגמ תמייק .ןאפיו הד
 -עב .תולוהג .םיבשחמ תוכרעמל  תוגלפ
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 ו

 ו

 הלשממה שאר תכרב
 ןיבר קחצי רמ

 ,רקיה ןויבח רמ

 -ה הנמזהה לע ךל תודוהל ינוצרב
 לש 107ה סנכב ףתתשהל הבידא
 דניא דוביעל ילארשיה דוגיאה ,א"ליא
 .םילשוריב ךרעיהל דמועה היצמרופ

 תויהל ,רעצה הברמל ,ינממ רצבנ
 םא ךל הדוא ךא ,הז בושח סנכב חכונ
 א"ליא תלהנה ירבחל ריבעתו לבקת
 הכרעהו הנמאנ הכרב סנכה יאב לכלו
 םיבשחמה ףנע םודיקב םכלעפל המח
 .הנידמב

 ךרד ןויצ הווהמ הז סנכ יכ יל ריהנ
 םיבשחמה ףנע םודיקו חותיפב בושח
 -בו להנימב ,ישומישה עדמבו רקחמב
 .יגולונכטה קשמ

 וקיפי סנכה יפתתשמ יכ ינחוטב
 -ה יגשיה תניחבמ םיליעומ םיחקל
 -חמה ףנע תא תוחנהל ועדיו ,רבע
 -ושח םיגשיה תארקל הנידמב םיבש
 -ה לש ותלעותל דיתעב םיפסונ םיב
 .הלוכ הנידמה תחוורלו קשמ

 הכוהיב ב

 ןיבר .קחצי

 םיבשחמו דחמ הבר בושיח תמצוע תול
 םיידועייו םייללכ םיליעיו דואמ םינטק
 הכומנ תולעבו דואמ תולודג תויומכב
 םיכלוה ינוניב לדוגב םיבשחמ .ךדיאמ

 .הפמהמ םימלענו

 דיתעל טבמ
 -ב ןאכ קפתסא ינא -- דיתעל טבמ

 השק הז .בורקה רושעל קפואה תניחב
 םייוניש לש זרוזמה בצקה רואל דואמ
 םייוזח יתלב םייוניש ללוכ םייגולונכט

 -ש תמייוסמ תורבתסה םהל שי דימתש
 םוחתב קושב תומגמ ינש דצמו ועיפוי
 ולעפי 1980 תנשב .בושחימהו ןופלטה
 -בו םינופלט  ןוילימ 500-כ לבת יבחרב

 750-ל עיגהל םרפסמ יופצ 1985 תנש
 ןופלטה תכרעמ ףקיה רמולכ .ןוילימ
 עירכמה םבור .םינש רשע ךות לפכוי
 .םילודג םיזוכיר השולשב ןיידע היהי
 לבא .ןאפיו הפוריא תינופצה הקירמא
 חותיפ תמרב תונטק תונידמ רפסמ םג
 הלאה םייפרגואיגה םישוגל ץוחמ ההובג
 40 לש הריבס ןופלט תופיפצל ועיגי
 לש תירקיעה תוחתפתהה .םיבשות האמל
 דה ןתואב הייופצ םיבשחמה תוכרעמ
 היהת 80 תנשב .םדוק יתרכזהש םיקווש
 בושחימ יעצמאב תימלועה העקשהה
 רומאכו ראלוד דראילימ םירשע האמ

 .1975 רבמצד -- יבשוח השעמ), <

 לופכ בצקב לודגלו ךישמהל הייופצ איה
 יןופלטה תוחתפתה בצקמ

 דו קמוע תניחבל יתועמשמ ךרד ןויצ
 תרושקתה תכרעמ ןיב בולישה ףקיה
 רבנ םא לבקל ןתינ םיבשחמה תוכרעמו

 -ה רפסמב הייופצה תוחתפתהה תא ןוח
 -ה הסנכהה תא ןכו םהינימל םיפוסמ
 -קתה תכרעמב שומישו הייופצה תיתנש
 דמו םיבשחמ ןיב עדימ תרבעהל תרוש
 לש ב"הרא לע םינותנ קר יל שי .םיפוס
 םירמוא םהו .ןבולס דנא טסורפ ח"וד
 ףלא תואמ עבשו ןוילימ שי הנשה :ךכ
 יד 80 תנשב .ב"הראב םילעופה םיפוסמ
 85 תנשבו ןוילימ חשולש ויהיש חוטב
 ךומנה דצה הז .ןוילימ השימח תוחפל
 תיתנשה הסנכהה .תיזחתה תמוקע לש
 תרבעהל תרושקתה תכרעמב שומישמ
 דראילימ 1.3-ל 1975 תנשב העיגה עדימ
 תואמ שולש ףלא תרמוא תאז .ראלוד
 -לימ השולש 1980 תנשב .ראלוד ןוילימ
 .רתויו יצחו השיש 1985 תנשבו דראי

 תרוסמתו גותימ

 הניחבמ דואמ םישרמ תמאב לודיג הז
 היוחפצה הלפכהה .תטלחומ םגו תיסחי

 םינש שמח ךות םיפוסמה רפסמ לש
 ינשמ עדימ תרושקתמ הסנכהה לודיגו
 תללוכה תינופלטה הסנכהה לש זוחא
 5 לש הפוקת התוא ךותב זוחא 4-ל

 -תהל םיבייחש עירכמ םרוג והז ,םינש
 זוחא 35-כ .וב םיבשחתמ ןכא .וב בשח
 ב"הראב עדימ דוביעל םיבשחמה לש
 -ב יהשלכ הרוצב םויכ רבכ םיבלושמ
 ךלי הזה רפסמה .תרושקתה תכרעמ
 זוחא 75-ל עיגיו םינש 5 ךות לדגיו
 -כ .םיטלחומ םירפסמב .םיבשחמה לש
 וז הרוצב םירושק םיבשחמ ףלא 22 םוי
 תנשבו תרושקתה תכרעמ םע תרחא וא
 -תהה ןכ םא .ףלא 60-ל עיגי םרפסמ 0
 -צמ בורקה רושעב תיגולונכטה תוחתפ
 תוסנכתה לש תורורב תומגמ לע העיב
 -קת תוכרעמו בושחימ תוכרעמ בולישב
 -ה לע עיבצהל רשפא דחוימב .תרוש
 דן ךלוה קלח .האבה הקימנידב תומגמ
 -הו תרוסמתה תכרעמל תפסותה לש לדג
 -ב תוכרעמ לע ססבתה ינופלטה גותימ
 -ה דיתעב שטשטי ךכ בגא .ןמזה דמימ
 דגמ .תרוסמתו גותימ ןיב יסאלקה לובג
 לבת יקלחב םינוש םייוטיב אצמת וז המ
 רפסמ לע סרפתי יותיעה םגו םינוש
 תינייפואה הנוכת וזש םינש לש רכינ
 לשמל ב"הראב .תיתשת תועקשה לכל
 שומישל סינכהל הרורב המגמ תמייק
 ןמזה דמימב גותימו תרוסמת תוכרעמ
 "ושקתה לש היכרריהב הטמל הלעמלמ
 תרושקת ןמ םיליחתמ תרמוא תאז .תר
 רחא קרו 'וכו חווט תכורא תינוריעניב
 .תימוקמ תרושקתל םעפ ועיגי ךכ

 השק יכ םא תברועמ המגמה הפוריאב
 -קמב לבא .רורב ןפואב ןיחבהל ןיידע
 -ל תרושקת תוכרעמ םג תוחתפתמ ליב
 עדימל תוידועיי תוכרעמ .דבלב עדימ
 רב ףוחדל ךישמת היגולונכטה .דבלב
 רע םיקחרמל תרוסמתה תלזוה לש ןוויכ
 דוה ןיב תולת יא לש בצמ תריצי ידכ
 .תורשקתהה קחרמ ןיב תרושקתל תואצ
 תרושקת םוחתב םויכ רבכ ןוכנ הז רבד
 ידי לע דיתעב בחרתיו לשמל םינייוולה
 -ו תרושקתל םייטפוא םיביסב שומישה
 .ספ תובחר וב-לג תוכרעמב

 לע ובתכויש םיצוליאהש תופצל שי
 ועיפשי תרושקתב בושחימה בוליש ידי
 לש יתומכה אלו יתוכיאה םוחתב רקיעב
 ונידיבש היגולונכטה- .תרושקתה תכרעמ
 ספה יבחרב לפטל םצעב תרשפאמ םויכ
 תומוצע תויומכ תרהבה יכרוצל םייופצה
 -ל הליעי ותרוסמתש םיבשחמ עדימ לש
 "ב ןותנה ספה בחור לוצינב ךורע ןיא
 .תיגולנא ךופלט תרוסמתל האוושה

 -עת תוגלפתה לש הרורב המגמ תמייק
 םינטקו דואמ םילודגל םיבשחמה תייש
 -חמ לש יברימ םוצמצ ןובשח לע דואמ
 .ינוניב לדוגמ םיבש

 -ה תנטקה לש תכשמנ המגמ תמייק
 "ןי בצקב בושחימ תמצע תגשהל תולע
 .תרושקתה תולע תדירי בצקמ רהמ רת
 תושימג ורשפאי ל"נה תומגמה יתש
 -ב םייגולופוט תונורתפ תמאתהב הבר
 -ב תרושקת תוכרעמו םיבשחמ בוליש
 לש תויזוכיר תוטישב םא .ךרוצל םאתה
 -ב תרושקת תכרעמו םילודג םיבשחמ
 תופינע תוכרעמל רוזיפב וא בכוכ תטיש
 םהיניב םירושקה םינטק םיבשחמ לש
 -ה יתש לש ףוריצב וא .תשר תטישב
 םיצוליא ללגב תאזו תשרו בכוכ תוטיש
 תונימא רופיש בלשו םיילכלכו םייסדנה
 .תורתי ידי לע תכרעמה

 םיליעיו םינטק םיבשחמ לש בולישה
 -כ דחא דצמ .תרושקת יפוסמ דיקפתב

 רבעשל אישנה תכרב
 ימלועה דוגיאה לש

 -ניבה דוגיאה לש רבעשל אישנה
 ןעו> היצמרופניא דוביעל ימואל
 ותכרב תא חלש קנאמז .ה 'פורפ
 .10-ה סנכל

 בתוכ ,"זקזק לש רבעשל אישנכ,
 תא הזב חלוש ינא, ,קנאמז 'פורפ
 -ה לש 10-ה סנכל םייבבלה ילוחיא
 .היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיא
 החימצ החלצה התוא םכל לחאמ ינא
 ."תואבה םינשה 25-ל -- הרכהו

 קנמאז .ה 'פורפ



 = מוד רוי שש לאט

 -חמ לש תרושקת יכרוצל עגמ יחטשמ
 לופיטה תא דואמ ולעיי ךדיאמו םיבש
 ךכו תרושקתה יצורעב םרוזה עדימב
 לש הליעיה הקופתה תא דואמ ורפשי
 .םילודגה סיסבה יבשחמ

 רו עדימב לופיט לש הלזוהה תומגמ |
 םויכ רבכ םירשפאמ עדימ תרושקת לש |

 תעיבקל דיתעב וברתי םהש תולחתה
 -ובק םיפירעת רמולכ םייראוד םיפירעת
 תרבעהל קחרמב תובשחתה אלל םיע
 רובע םימלשמ .תרושקתה תכרצמב עדימ
 .םינפב שי המ .בושח אל עדימ תליבח

 -עהו םיבשחמ תונכת לש תובכרומה
 ןיידע םיאצמנ התביתכב תוכורכה תויול /

 לש תומגמ תונמתסמ .היילע תמגמב ן
 דיצעו הז תוחתפתה ןוויכ לע תוטלתשה
 -ה ןוכדעה יישקו תובכרומה תמגמ תר
 -עמ תותרשמה הנכות תוירפס לש לוהינ
 שי תובורקה םינשב לבא .תולודג תוכר
 -ב םיישקה יבגל םייקה בצמהש תופצל
 תווהל ךישמי תולודג תוכרעמ תונכת
 בושחימ תוכרעמ תמקה ךשמהל םרוג
 -תמ הלאש םג המ .תויזוכיר תרושקתו
 דו ןוגראה יווקל םיבר םירקמב תומיא

 םיירוביצ םיפוג לש לוהינה תייפוסוליפ

 -רצה םה לכה ירחאו םילודג םיירחסמו /

 .תולודג- תוכרעמ לש םיירקיעה םינכ ו

 לודיג תמגמ

 -יג לש הרורב המגמ תמייק ,םוכיסב
 -חמ ןיב בולישב יתועמשמו זרוזמ לוד
 דומ וז המגמ .תרושקתה תכרעמל םיבש

 רושעב רשא יתומכו יתוכיא יוטיב תאצ | = /
 לע רתויו רתוי םמתוח ועיבטי בורקה |

 תוימלועה תרושקתה תוכרעמל תפסותה
 -ישו םיבשחמה קוש תוחתפתה לע ןכו
 -ש בטיה רוכזל שי תאז םע דחי .םשומ
 םיצלואמ תוכרעמה בולישב תונורתפה
 לכ רשא ,תמייקה ןופלטה תכרעמ ידי לע
 הניחבמ תמאות תויהל .תבייח תפסות
 שי דועו .םייק רבכש המ לכל תילועפת
 יטרפה בשחמהו ןופלטה יונימ יכ רוכזל
 המגמ תרכינ יכ םאו תיגולנא היח אוה
 "ו רתוי תויגולנאה תוטישה תא קוחדל
 לרה תרושקתה תכרעמה תווצקל רתוי
 ןופלטה םג תוכרעמה ןיב עגמה חטשמה
 .יגולנא ראשהל בייח טרפל בשחמה םגו
 רופיש לש המגמ תנמתסמ ,וזמ הרתי
 םדאל בשחמ ןיב היצקרטניאה יעצמא
 לש היגולונכט תועצמאב בשחמל םדאו
 רוביד תזנטסו טֶלקכ םלשומ לוק יוהי
 .תוהלב םולחל ןווכתמ אל ינאו .טלפב
 דומעת בורקה רושעה לש קפואה םוחתב
 -נא בושחימו תרושקת תכרעמ ונתושרל
 תבלושמ רתוי הברה תיתרפסו תיגול
 -רמ ימלוע בצקב חתפתהל הכישממהו
 כ ל ב ו סל
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 ןיול דוד שי'ע ''בשוח השעמ,,ב רמאמ רובע סרפ

 םירמאמ רובע םיסרפ ,הנושארל ,וקלוח 10-ה סנכה תרגסמב

 ./'בשוח השעמ,,ב םינייטצמ

 תותינ,, ורמאמ רובע םר ארויג הכז תוריל 1.200 ךסב סרפב

 ןושרג ר''ד הכו תוריל 800 ךסב סרפב .''בשחמ תרזעב תונומת דוביעו

 ןיול דוד םש לע אוה סרפה .י''המקירכ בשחמה,, רמאמה רובע קי'צייז
 .וינבו ךווטימ .ר .ס .נ תרבח ידבועמ

 תטיסרבינוא ,ץיבורוב לארשי ר''דמ תבכרומ התיה סרפה תדעו

 ןוכמ ,לויר יבצ 'פורפו ר .ס .נ תרבח ,ךווטימ דוד רייד ,(ר'י'וי) ביבא-לת
 .ןמצייו

 סנפב םיסטרפה תסקולה
 א"'ת תטיסרבינואמ ,לאנברבא .ש 'פורפ אישנה ידי לע וקלוח טנכה תרגסמב

 .םיטפושה תדעו יקומינו םיסרפה ילבקמ תומש ןלהל .1975 תנשל א''ליא יסרפ

 ךרעמ סותתב התדובע רובע ידשו ןתנוי םש לע סרפ הלביק סלזיימ הנוי יבג

 המרת וז הדובע .370/360 .מ .ב .י יבשחמל תונושה הלעפהה תוכרעמב םיצבק לוהינל

 ומרתו ורפישש הלא תוכרעמ ומשוי וב רשא ידרשמ ןוכימל זכרמב םיעוציבה רופישל

 .םתדובעב םיזכרמל

 הלעפהה תוכרעמ תווצו אוה .ידשו ןתנוי םש לע סרפ לביק לבו' רשא רמ

 רופישל המרתש הדובע ץבקמב םתדובע לע סרפה ולביק ןמצייו ןוכמב םיבשחמה זכרמב

 יעמה ישמתשמ לש םתדובע תא הרפישו ןמצייו ןוכמ לש םיבשחמה זכרמב םיעוציבה

 .הז ןוכמב תוכר

 תווצ לש הדובעה תא חבשל ןייצל הטילחה הדעווה -- רענש הדוהי רמ

 ןויצ וויה קפס אללש ''17 .ר .ס,, חותיפב רענש הדוהי לש ותושארב ''טיבלא,, תרנח

 .םיבשחמה תוישעת תוחתפתהב ךרד

 תטיסרבינוא ,(רי'וי) לאנברבא םולש 'פורפ ויה טרפה תא וקינעהש הדעווה ירבח

 לארשי ר'ד ,ןמצייו ןוכמ ,לשיר יבצ 'פורפ ,ןוינכטה ,ןוסלנצכ בקעי 'פורפ ,ביבא-לת

 .הפיח ,ןגנד בקעי רי'דו ביבא-לת תטיסרבינוא ,ץיבורוב

 רמל קנעוה סרפה .םייה לעפמ לע סרפ הנושארה םעפה וז ,א''ליא הקינעה ןכ

 חותיפל תודוסי תחנהב םינש תורשע הזמ תכשמנה תכרובמה ותלועפ לע %רג ןרהא

 ןוכימל זכרמה ןוגכ ,תונושה ויתורגסמ לע לארשיב יטמוטוא םינותנ דוביעו ןוכימה

 תדיעווב םיבשחמה תדעו ,א''ליאל ןכמ רתאל ךפהש ידרשמ ןוכימל דוגיאה ,ידרשמ

 .ס .ס .א .א .ו .א ןוגכ םיימואלניב םינוגריאו סם''תליא ,םילשורי

 דוד רמ (ר''ני) הטינומ ףסוי רממ תבכרומ התיה סרפה תא הקינעהש הדעווה

 .(יןיכמת,, 'בח להנמ) ןמרטוג םחנמ ריידו (לארשי .מ .ב .י להנמ) ןהכ

- 

 תועדומ ףירעת |
 "בעוח השעעמ.ב

 תוריל 1200 -- םידומע ינש

 תוריל 700 - דחא דומע

 תוריל 500 - דומע יצח

 תוריל 300 - דומע עבר

 הנשב תועדומ 4 םימסרפמל החנה %
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 אליא תועידי ||

 תיללפכה הפיסאה

 א'"ליא ירבח לש

 תיללכה הפיסאה הכרענ 14.10.75-ב
 -ב הלהנתה הפיסאה .א"ליא ירבח לש

 .ןולא .י רמ תושאר

 תאצויה הלהנהה ר''וי ח''וד
 -וקנ לע דמע וב ח"וד רסמ ןויבח רמ

 דה תולועפה תכסממ דבלב תודחא תוד

 חלשנ טרופמה ח'"ודה .דוגיאה לש הבחר

 .דרפנב

 םוצמצ לש תוינידמ הטקנ הלהנהה .א
 -יברע םוצמצו ,ןויע-יברעל -- ןויע ימי
 -ל ידכ תאז לכ ;רתויב םיינויחל ןויע
 יאנפה תועש תא תיביטקפא הרוצב לצנ

 .הדובעה תועשב עוגפל אלו םירבחה לש

 םג וז תוינידמב ךישמהל -- הצלמהה

 .דיתעב

 םייעוצקמ םירנימס הנגרא הלהנהה | .ב

 לש תומצמוצמ תוצובקל ההובג המרב
 םוסרפ קלוה רנימסה דצב .עוצקמ-ישנא
 -ב ךישמהל הצילממ הלהנהה .יעוצקמ
 ןוגראב םידעצ הטקנ איה ;וז תוינידמ
 לע רגימס (א :דיתעב םירנימס ינש

 .יס ןוכמ ,ןסיינ רמ םע םינותנ ירגאמ

 םיבשחמ לע רנימס (ב : הפוריאמ .יס .יד

 .מ .ב = -- ןיטרמ סמיי'ג -- תרושקתו

 .קרוידוינ

 -עמ, תא המדיקו הרציב הלהנהה | .ג

 ךישמהל הצילממ הלהנהה -- "בשוח הש

 תמירז חיטבהל רקיעבו וז תוינידמב

 .םיירוקמ 'םירמאמ

 -צה הלהנהה -- םיחנומ ןולימ ד

% 
 ינפמ ימצעב בשחל חרכומ ינא

 .שאר באכ שי בשחמלש

 1975 רבמצד: -- ''בשוח השעמ,,

 םסרפל ,םינש לש םיצמאמ רחאל ,החיל
 תשגל שי .םינותנ דוביע יחנומל ןולימ
 ןיכהלו הדעווה לש שדחמ ןוניכל דימ
 .ןולימל המילשמו תנקותמ הרודהמ

 ךופהל הצור הלהנהה -- א"מימ .ה
 לש ןכדועמו ךמסומ ךירדמל א"מימ תא
 .א"נע חטשב תורבחו תוינכות ימושיי
 הרודהמ הניכמו ץרמב תלעופ הדעווה
 .השדה

 "ה -- ראודה תועצמאב תוריחב ו
 -ה עוציבה תחלצה לע החמש הלהנה

 -ש ,א"ליא תודסומל תוריחבה לש ליעי
 תופתתשהה .ראודה ךרד ּהנשה וכרענ
 םינשב םייתש יפ הלודג התיה תוריחבב
 תוכז ילעבמ 50%-ב תמכתסמו ,ורבעש

 .הריחבה

 דחוימ ןפואב דמע ןויבח בד רמ הז
 -יד בושחימב הנידמל ינויחה ךרוצה לע
 .קשמה תוחתפתהל חתפמכ ,ליעיו ימאנ
 .יצראה סנכה תחיתפב וירבד תובקעב
 ונניא .הזכ בושחימ יכ ,שדחמ שיגדה
 לש אלמ לוצינ אלא ,םיבשחמה יוביר
 תוטישו תוריש תוכשל ,בושיח יזכרמ
 -כמה לע עירתה ןכ .תרושקתב דוביע
 לש םחותיפ ךרד לע םידמועה םילוש
 "ב ובשחתי אל ןכא םא ,הלאכ םיזכרמ
 יוניש םע דחי ,ךפוהה ,יוסימה תעב ךכ
 -ל דויצ רובע תואצוהה תא ,םירעשה

 .תורחא תואצוהל תיסחי דואמ תוהובג
 דיד ר"ד הלעה וב ,רצק ןויד חתפתה

 םיבשחמה לוצינ-יאב הנכסה תא ןוש
 -עה ץיבורוב רד .עבטמה תויעב רואל
 .תודסיימה תורבחה תויוכז תייעב תא הל
 -ב ןודנ ןיינעה יכ רסמ הפיסאה רי"וי
 -בחה תערכהל אוביו ,הלהנהבו הצעומ
 .ןונקתב .שורדכ םיר

 ,הלהנהה ח"וד תא הרשיא הפיסאה
 הלהנהה תולועפל התכרעה תא העיבהו

 .הפלחש הנשב

 תוריחבה תואצות

 א''ליא תצעומל

 תחא ,תויפלק יתשב הלהנתה העבצהה
 -ואמ םירבחל תחאו ,םיישיא םירבחל
 .םידסיימו םידג

 .תולוק 4 ולספנ ;תולוק 1,206 ללכמ

 -יבצמה ןמ 47% = תולוק 565 ועיבצה
 .םיע

 תב דוגיאה תצעומל תוריחבה תואצות
 -ל ףסונב םירבח 14 ורחבנ .םירבח 7
 תפסונ הנוהכ םינהכמה םירבחה 3
 .ןונקתה י"'פצ

 -ה רפסמו ,םידמעומה תמישר ןלהל

 :ורבצש תולוק

 תולוקה 'סמ םשה

 270 תונרג .ד 'גניא
 |18 לקנרפ .א 'פורפ
 222 יננח .מ ר"ד
 109 ץיבורוב .י:" רד
 201 ןויבח .ד רמ
 2055 ןורש .ע ר"ד
 203 ןולא .י רמ
 206 ןמיונ .ז 'פורפ
 209 ןמכייר .ע מ"לא

 208 הקיוש .י ר"ד
 209 שילש .ש רמ
 209 יולה .ג ר"ד

 206 לזיר .צ 'פורפ
 209 הטינומ .י .רמ

 תב תוריחב תדעוול תוריחבה תואצות
 :םירבח 5

 207 רפיש .א רמ
 227 ילמרכ .ד רמ
 212 ץיבובוקעי .ש רמ
 202 רימט .א רמ
 24 דנורגולב .ד רמ

 תב תרוקיב תדעוול תוריחבה תואצות

 :םירבח 3
 213 ןמצלוה .ז רמ
 208 טקש חנ רמ
 211 ןפשקוב .ש רמ
 רפיש .א -- הדעווה ריוי
 ילמרכ .ד -- הדעו רבח
 ךיגה .ק -- הדעווה ריכזמ

 רכבי לש שבשל לר

 םירפסמ םילעפמ,

 ''םמצע לע

 תובתכ םימסרפמ ונא הז רודמב

 -ותנ דוביע ימוחתב םילעפמ לע

 .םינ

 :ףירועתה

 תוריל 400 - דומע יצח

 תוריל 700 - - דומע

 תוריל 1200 --  םידומע ינש

 ו ו ו
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 ל"ז ללהירב עשוהי

 תואלמב םיעדמל תילארשיה הימדקאב ורמאנש הרכזא ירבדמ םיעטק

 ללה-רב עשוהי 'פורפ לש ותריטפל םישולש

 רשכ אסא תאמ

 לה-רב עשוהיל ואלמ הנש םישיש

 -יצו חומשל אב אוה .הנשה-שארל ךומס
 -מ תוורל קיפסה אל לבא ,החמשל הפ
 ימיב עשוהי תא חמשל ואב םיבר .הנמ
 םגו .ומעטו וחוכ יפל דחא לכ ,ותחמש
 .הנממ ועמג אל ךא ,החמשל ופיצ הלא
 -מ דחאב השעמ ותוא ונב עריא ילוא
 -יברבו ונב תא אישמ היהש ,לובכ ילודג
 ולכאשמ ;םיחרוא ולצא ןמיז ולש יע
 :ונבל רמא ,םביל תא וביטיהו ותשו
 ."היילעה ןמ תחא תיבח ונל אבהו הלע,
 ןיתמה ;תמו שחנ ושיכה ,הלעש ןוויכ
 הלוע ינא, :רמא ;דרי אלו דריל ול
 ושיכהש ואצמו הלע ."וביט המ האורו
 ןיתמהו ;תויבחה ןיב לטומו תמו שחנ
 ,יתובר, :םהל רמא ,ןתדועס ורמגש דע
 אלא !?םתאב םינתח תכרב ךרבל אל
 וסינכהל אל !םילבא תכרב וילע וכרב
 -בקל והוסינכהו ואוב !?םתאב הפוחל
 ,לובכ ןמד יאכז 'ר וילע ריטפה "!ור
 -שוריב ךלמ היהש דחא םכח רמאש המ
 החמשלו ,ללוהמ יתרמא קוחשל, :םיל
 ?? השוע הז המ --

 .ללה-רב עשוהי לש ותומ לע ןאכ דע
 *רב רוספורפל .וייח לע ךליאו ןאכמ
 תוליעפ-תרוצ ויה ,הימדקאה שיא .ללה
 -וצה לע .ינייפוא הלועפ-ןכותו תדחוימ
 -מת ,םידחא םירבד רמוא ןכותהו הר
 .תיצמת לש תיצ

 : .ףוסוליפה ,רייא דרפלא ריס לע יתארק
 "וליפה תא קליחש ,עדונה ידרופסכואה
 םתרוצ יפל ,םיגוס ינשל םלוכ םיפוס
 -וא שיו םיפושיב שי :תילאוטקלטניאה
 היה אל ללה-רבש ןוויכ .םיריכש םינמ
 לישמא ,ףושיב היה אלו ריכש ןמוא
 ףוסוליפ לכ .תורוצה לע רחא לשמ םכל
 .ודי תחת םינומעפ לש הפוקו םלועל אב
 וללה םינומעפב ןדנדמו ךלוהש ימ שי
 -ש ימ שי .ריכשה רמואה הז ;וימי לכ
 -ה דיב רמוחכ לוכיבכ ולש םינומעפה
 ותוצרבו הנוב ינפ דימעמ ותוצרב .רצוי
 ימ שיו .ףושיבה הז ;רבשמ ינפ דימעמ
 -וכשא םהמ השועו ,םינומעפ ול ררובש
 םתוא הלותו ךלוהו ,םינומעפ לש תול
 .ללה-רב והזו ;םייוארה תומוקמב

 -ש ,ןורחאה סנכה .תחא אמגוד איבא
 -ב םייקתה ,ליעפ קלח וב חקל ללה-רב

 סנכה היה הז .ויקוטב ,1973 רבמבונ
 -הו םיעדמה תודחאל ינשה ימואלניבה

 -יכרעו ינרדומה עדמה, היה ולש אשונ
 ללה-רב לש ותאצרה תרתוכ ."רסומ

 -בו "1973 -- םיעדמה תודחא, התיה
 -רמה תויעבה שולש לע עיבצה הזכרמ
 .םויכ עדמה לש היגולודותמה לש תויזכ

 תייעב אורקל רשפא הנושארה הייעבל
 פדמה לש םיפוסוליפה ."רבסהה רבסה,
 םיגוס ינש לע ועיבצה םייהנפואו לפמה
 םהש םירבסה שי .םיטושפ םירבסה לש
 תונעטו תויללכ תונעטמ םיפקת םינועיט
 -לוקיטרפ תונקסמל הלחתה-יאנת רבדב
 יסה ,םייביטקודניא םינועיט שיו ; תויר
 לדומה, לש ותשלוח .םימוד םייתורבת
 :וליפל העודי "רבסהה לש ינאילפמהה
 לדומל וחמצ םא םג ,םינש הז םיפוס

 ללה-רב .םידחא םיילאמרופ םילקיצ-יפא
 םיטושפ םירבסהש הדבועה לע .עיבצה

 -כו ,תיעדמה הקיטקרפב םירידנ הלאכ
 -ב רתוי חיטבמ קוסיע לע ץילמה וכרד

 תורודוצורפ, .רתוי  םייזכרמ םיטנמלא

 -מ ,תובושח ול וארנ "הנבהה רופישל

 -לו תיגשומ הרהבהל תונתינו תוניינע

 םירבסה רשאמ רתוי ,תילאמרופ הרהנה

 .הלאכ תורודצורפ לש דחוימ גוס םהש

 יפוסוליפה רנימסב הלת םינומעפה תא

 -ה לצא ,ןכנימ תטיסרבינוא לש ינשה

 "רגב עדמה לש רתויב בושחה ףוסוליפ

 .רלימגוטש ,הינמ

 תילע עיבצה ללה-רבש היינשה הייעבל
 דעה, לש הייעבה אורקל רשפא ויקוטב
 -חא לש תירוקמה הזיתה ."הדמעהה תדמ
 ,האמה לש 30-ה תונשמ םיעדמה-תוד
 -ה םיחנומה לכש ןויערה לע הססבתה
 -ומ תועצמאב הרדגהל םינתינ םייעדמ
 תועצמאב וליפא וא ,םיילקיסיפ םיחנ
 םיחנומ, םהל ארק ללה-רבש םיחנומ
 ,"םישוחה-ינותנ תפש לש םייטסיביטיזופ
 ינכת לש תוטושפ תונוכת םינייצמה
 -תהו הכלה וז הזית .תוישוח תושיפת
 הנדע הל שי יכ םא .תורודה םע הטעמ
 "-אירטאמ, יורקה םרזב לשמל ,תמייוסמ
 םיפוסוליפ המכ ש"ע ,"ילארטסוא םזיל
 -יהנמה וננמז-ינב םיבושח םיילארטסוא
 תדבועה לע עיבצה ללה-רב .ותוא םיג
 -עבה ןניא תוניינעמה הדמעהה-תויעבש
 לש וא "הקיגולה, לש תויללכה תוי
 אקווד אלא ,הדמעהה לש "הקיסיפאטמה,
 -מ הדמעה-תונויסנ םיררועמש תויעבה
 לע תויגולויב תוירואית לש ,םימייוס
 :יספ תוכרעמ לש ,תוילקיסיפ תוירואית
 רה לש ,תויגולויב תוכרעמ לע תויגולוכ

 ללה-רב .עשוהי !פורפ

 ינו טיההאששהפ  רטטעשוטמ בש

 ל

 -בח תובקיעב .היגולוכיספה לע .תונשלב
 -עב תא ללה-רב ראית יקסמוח םעונ ור
 ,תויריפמא תולאשכ וללה הדמעהה תוי
 -ותמ םיטנמלא המכ םג ןהב ההיז יכ םא
 -- טעמ"תחדובמה ונושלב וא ,םייגולוד
 יה והמ הלאשה ."םיילאטנדנצסנארט,
 -- הנותנ העפותל רתויב בוטה רבסה
 והמ הלאשה יכ ,תיריפמא ירמגל הניא
 ןפואב אל שארמ תערכומ בוט רבסה
 תזורחמ דוע ללה-רב הלת ךכ .יריפמא
 ,טסו'צאש:זמ ,'גדירבמייקב םינומעפ לש
 .יקסמוח לצא

 עדמה תייגולודותמ

 עיבצה ללה-רבש תישילשה הייעבה
 דה תא תפקשמ תונמדזה התואב הילע
 דה תודוא-לע תוירואיתה לש תוימאניד
 תובר םינש .תוירואיתה לש תוימאניד
 -ב עדמה לש היגולודותמה הזכרתה ידמ

 יריפמאה ןכותה המ -- תדדובה הירואית
 איה םאה ?תיגולה התרוצ יהמ !הלש

 -ה התיה דקומב רשאכ .ב''ויכו ?הטושפ

 -וטסיהה םיסחיה ויה ,תדדובה הירואית
 וית אלו ,םיילושב תוירואיתה ןיב םייר
 יכילהת רבדב תולאשל תוריהב תובושת
 -מ הבוטב תחא הירואית לשי הפלחהה
 -ה הנבמ, ;ןהוק סמות לש ורפס .הנמ
 -ב עיפוהל דמועה "תויעדמה תוכפהמ

 -מ ,רצלמ הדוהי ר"ד לש ירבע םוגרת

 "וליח תא ,1962-ב רואל ותאצ זאמ ,ןייצ

 ויה לומתא לש םיילושה .תורצויה יפ

 "רהב עיבצה ללה-רב .םויה לש דקומל

 םחליהל ךרוצ ןיאש הדבועה לע ותאצ

 השדח היצפצנוק שי .תורצויה-רדס לע

 -ה תא םג הגיצמה -- תקתרמו הפי --

 םיסחיה תא םגו תודדובה תוירואית

 "נרקה םיקלחב קיזחהל החילצמו ,ןהיניב

 -ה לש הקיטאטסה לש םיבוטה םיינאייפ

 הדי תא חינתש ילבמ ,תיעדמה הירואית

 לש םיבוטה םיינאיירפופה םיקלחה ןמ

 םג .תיעדמה הירואיתה לש הקימאנידה

 -ב םינומעפה תא ללה-רב הלת םעפה

 -יפה לצא םעפה ,ןכנימ לש הטיסרבינוא

 .דינס ,םש דבועה יאקירמאה ףוסול

 ןכאש ךכל יהשלכ היאר םכל יבא

 .ןומעפ וב הלתייש יואר היה הז .םוקמ

 ,ןודנולב םייקתה קוידב םיישדוח ינפל

 ,הקיגולל ישימחה סרגנוקה ויראטנוא

 דחאו ,עדמה לש היפוסוליפו היגולודותמ

 תיה םגו תויהל דמע םייזכרמה ויעוריאמ *

 ,עדמה לש היפוסוליפה לע ןויזופמיס

 דו דחא דצמ ןהוק סאמות תופתתשהב

 ימ לכ .ינש דצמ דלימגוטש םַע דינס

 דה ןמ עתפוה יאדווב ,המחלמל הפיצש

 גשומ לש קמקמחה הרדשהדזול .םולש

 ןיעה ןמ יומס ןיידע תיעדמה הכפהמה

 האורש ימ ןיא רבכ לבא ,תילאמרופה

 1975 רבמצד -- יבשות השעמ

 % צג 0 ו . ף 10 ו , : 9%

 לש ויקוש תא וב חפקל רומג םעט הזב
 .ורבח

 םולש-תודיעוול הביה שחר ללה-רב
 -וגתמה תויטילאנאה תוימראה לש ולאכ
 ,הקיגולל ישילשה סנכה תרגסמב .תושש
 -ב ,עדמה לש היפוסוליפו היגולודותמ
 -מיס ללה-רב ןגריא ,םדרטסמאב 7
 קוסעל הבריהש אשונ לע דבוכמ ןויזופ
 "תויעבט תופשו תילאמרופ הקיגול, ,וב
 -ה יתעד יהוז, ,רמא ,ןוידה תא ומכסבו
 לש תונושה תויפוסוליפהש ... תצרהנ
 תחא תודגונמ ,הלאכש רותב ,ןניא ןושלה
 -ב וז תא וז תומילשמ ןה .היתורבחל
 לש ישוק לכ האור ינניאו הבר הדימ
 .זש תיביטקפא הזיתניס תאיצמב שממ

 םילדבהה תא שטשטל אב ללה-רב .'ןהל
 תשיגה ,תינשלבה השיגה ןיבש םילפטה
 יל .תידרופסכואה השיגהו תילאמרופה

 היפוסוליפ לש הנורתיב קפס ןיא ימצע
 םייפוסוליפה הישרוש םעטש ןושלה לש

 הלש היגולודותמה חיר ,דרופסכאו םעט
 ןוכתמהו 'גדירבמייק לש ינשלבה חירה
 ,לכה :הינרופילק ןוכתמ הלש ילאמרופה
 .חלמ לש ןוגה טרוק םע .ןבומכ

 לפטל רקיע ןיב

 םלעתהל ,לפטל רקיע ןיב לידבהל

 םינכומ תוירבהש המודמ לדבהמ לילכ
 ןעמל המרוח-דע םחליהל ,וילע גרהיל

 -ל םיגהונ םניא תוירבהש עירכמ לדבה
 ותוא לש ויביכרמ םה הלא -- וב שוה
 -לת היהש ימ לכש ,ילאוטקלטניא ץמוא
 םייחל לדבייו ללה-רב עשוהי לש םדימ
 חבתשהל לוכי ,ץיבוביל היעשי ,םיכורא
 .וב ונחינש לע וירומב

 דייתשהל אל ץמואהש רמול הצור ינא
 -ב קר אל ללה-רב לש ויתודיממ היה
 םיבוטו םיבר .תימדקאה הרבחה םוחת
 -מו ,היפוסוליפל ילארשי .דסומ וב ואר
 סונאיקואל וא םיל רבעמ םתביש-םוקמ
 -רשי ריע וזיאב, הלאשל וסחי םא קפס
 -מ רתוי בר לקשמ "?ללה-רב יח תילא
 המוק וזיאב, הלאשל סחייל ןתינש הז
 ענמנ אל ומצע ללה-רב םג "?רג אוה
 -לכ תיפוסוליפ תוליעפ לכל די תתלמ
 ,סנכ הז אהי .ומעטל התיהש תילארשי
 ,אכה ול המו ,יעוצקמ דוגיא וא ןותיע
 ?םתה ול המ

 ללה-רב אילפה וללה םימוחתב םא
 -ה םוחתב ,יוארה ןוויכה לע עיבצהל
 איבא .ןכש לכ אל וותדובע לש ירקיע
 .תואמגוד יתש םכל

 דמ "הקיטנמסו יגול ריבחת, ורמאמב
 התוא ,"פנרק ךרכ,ל ותמורתבו 4
 ןתינש ללה-רב ןעט ,הנש התואב בתכ

 -נמסהו תויטקטניסה תוטישב שמתשהל
 תועגונה) תיטמתמה הקיגולה לש תויט

 -ל ידכ (תויועמשמלו םייריבחת םינבימל
 אוה .תויעבטה תופשה תא בטיה ראת
 -ה לש היצטיליבאהירל יולגב ףיטה
 -תה ףרח ,(תועמשמה-תרות) ,הקיטנמס
 -ב יקסמוח םעונ לש תצרמנה ותודגנ
 לש ןושארה ורמאמל הרישיה ותבוגת
 -ב שולק קפס שיאל ןיא םויה .ללה-רב
 אלא יקסמוח םע אל היה קדצהש ךכ
 ,םיריעצה םינאיקסמוחה םג : ללה-רב םע
 -רואה םינאיקסמוחה םגו ,םברב ודרמש
 תויאר םה וילע םיניגמה ,םיסכודות
 -רב לש םינוכנה הצלמהלו טופישל תויח
 .ללה

 לש ודי התפר אל תונורחאה םינשב

 דחא רחא ןוויכ לע העבצהמ ללה-רב

 "ה לש (שומישה-תרות) הקיטמגרפה -

 דוקב ףתתשה 1972-ב .תויעבטה תופש

 -וק רקחמל ןוכמה לש ישילשה םויווקול

 תטיסרבינוא לש הקיטנופלו היצקינומ

 אשונל ושדקוה םינוידהו תואצרהה .ןוב

 דה וז התיהו ,"היצקינומוקו הקיטנמס,

 סנכב ףתתשה ללה-רבש הנורחאה םעפ

 הנש התוא ראורבפב 19-ב .ןושלה לע

 זה וירבדבו םכסמה יללכה ןוידב ףתתשה

 ימ -- רורב ןפוא לכב, :רמא םינורחא

 הקיטנמסב עבק ךרד ומצע תא קיסעהש

 ומצע תא קיסעהל ךירצ ;סכטניסב וא

 ."הקיטמגרפב דימו ףכית

 וניא הקיטמגרפה לש יחכונה הבצמ

 םירשע ינפל הקיטנמסה לש הבצממ הנוש

 -יטמגרפ םירבדמה םה דואמ םיבר .הנש

 קרו .תאז םישוע םהש ועדיש ילב הק

 .תיתטיש היצזיטרואיתב םיקסוע םיטעמ

 .הז םוחתב תילאמרופו הפיקמ

 תיטמגרפה הירואיתה לש הדיקפת תא

 -וחה רבסהבו רואיתב האור ימצע ינא

 לש (םיננוכמה) םייביטוטיטסנוקה םיק
 םיעצמאב שמתשהל תישונאה תורישכה

 'זהב .תויסיסב תורטמ תגשהל םיינושל

 -תינכות לע ןגהל יתיסינ תונוש תויונמד

 -יפ םיקלח לעופה לא איצוהלו וז רקחמ

 -קמ לכב .הלש םירחאו םייגול ,םייפוסול

 ,תומודק תורעמב עסופ ינאש יתעדי הר

 -ב םינומעפ ונל הלת ללה-רב עשוהיש

 .ןהיחתפ

 דה םוחתמ םכל יתאבה תחא המגוד

 "מגרפה םוחתמ תחא המגודו הקיטנמס
 תא ונייפיא אל תחאכ ןהיתש לבא .הקיט
 ןהמ תחא אל יאדוובו ,ותלועפ-םוחת
 -רב לש ויתודובע תא רקוסה .המצעלשכ
 -יפה םירמאמה דצב ,ןהיניב הלגי ללה
 ,םייגול ,םייטמתמ םירקחמ םג ,םייפוסול
 תוינוגברה לבא .םייבושיחו םיינשלב
 :התרוצ תא הריתסמ הניא תשקה לש
 .דקומב ןושלה

 ימכ ןושלב ןיינעתה אוהש רובס ינניא
 םא ,וראווצ לע הלתנש רלוקב ןיינעתמש
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 לש יפוסוליפה םרזל וירבחמ םיבר
 30-ה תונשב דסונש ,יגולה םיביטיזופה
 התעשב ךכ הילא וסחייתה וז האמ לש
 יל המדנ םג .תיפוסוליפה םתעונת לש
 קקזנ ללה-רבש תחא הייעב התיה אלש
 ךלהמב ,תרחא וא ךכ ,בושו בוש הל
 ריכמ ינניא .ולש םיילאוטקלטניאה םייחה
 עשוהי לש וסחי תא ףקשיש םיקוספ דמצ
 התטטיצה ןמ רתוי בוט תיעבטה הפשל
 -תעפותמ יתמסקוה ימי לכ, :האבה
 הוורמ המכו רבדה אילפמ המכ .הפשה
 -ל דחא רשקתהל םילגוסמ ונאש .תחנ
 םימושיר וא םיעבומ תולוק ידי-לע ורבח
 -חמ עיבהל וא תודבוע ראתל ,םיבותכ
 לש םהישעמ לע עיפשהל ,תושגרו תובש
 פנרק ףלודור ףוסוליפה ירבד ,םירחא
 -וטואב -- ללה-רב לש ודידיו והרומ --
 ילוא .ולש תילאוטקלטניאה היפארגויב
 חוכה ןמ םסקוה פנרקש ךכל בל םתמש
 ןיאש המ ,הז חוכ תנבהל םורתל הבריה
 .קהבומה ודימלת ,ללה-רב עשוהי ןכ

 ,םינשה ןיב הז לדבה יתרכזה םא
 לדבה לע לשמ םכל איבהל יל ושרה
 אל וייחב לבא ,הפשה לש יטמגרפה
 -רופמה ןמ וניאש ,םהיניב ינש בושח

 עדונה ףוסוליפה לצא דמל. פנרק .תומס

 :ךכ וירועיש תא ראיתו הגרפ בושחהו

 -ש העש בג תא קר וניאר ללכ ךרדב,

 "ה לש תורזומה תומרגאידה תא רייצ
 .ןתוא ריבסהו חולה לע ולש םזילובמיס

 וא הלאש וזיא טנדוטס גיצה אל םלועמ
 אלו האצרהה ךשמב אל ,הרעה ריעה

 ומצע פנרק לש ותעפוה תא ."ןכמ-רחאל
 טרנהוב טרברה ודימלת ראית התיכב
 תא ךא ,להקה לא ויה וינפ -- תרחא
 והשמ לא זוכירה םשל הטמ היה וטבמ
 -ורק םיתיעל ,םיטנדוטסה ןמ רתוי בורק
 ויתובושת .ןיתועבצא-תוצק לא -- תוב
 'פורפ תא .תוילאמינימ לבא תובידא ויה
 ימכ דימת רכוז ינא ותתיכב ללה-רב
 דה םוחת ןיב לובגל דואמ בורק ענש
 ,ןכודה הצקב םידימלתה םוחתל הרומ
 ויה ויתובושת .םיטנדוטסה לא וטבמו
 ,טעמ-תוינפקות ויהשכ וליפא תוינניח
 דע .תויבבל -- תובורק םיתיעלו תונונש
 םירובס םתא המ עדוי ינניא .לשמה ןאכ
 דו ךומס ינא לבא ,לשמנה תויהל יואר
 חבתשהל תונורכז וב ואצמתש חוטב
 .םהב

 ריאהל עשוהי הברי הלאכש תונורכזב

 םייחהש ןורכזב םייסא .וייח ךותמ .םינפ
 .היבובריעב וב םיאב תוומהו

 -ש ןורחאה סנכה תא יתרכזה רבכ
 .ןאפיב ,1973 יהלשב ,וב ףתתשה עשוהי
 -קוה סנכה לש הנושארה האילמה-תבישי
 ףיס ,עדונה גולויזיפה לש ותאצרהל השד
 -ה תוחתפתה לע רבידש ,סלקא ןהו'ג
 תויגולוריונ תוליבקמ לע םגו ,תוברת
 רמאנש המ תא יתארקשכ .תויצר לש
 -ה ותלאשמ יתמהדנ האצרהה לע ןוידב
 לש וירבד לכמ ;ללה-רב לש הנושאר
 לע ,תוברתה לעו תוחתפתהה לע סלקא
 -ה ןוצרה לעו רפופ לרק לש תומלועה
 הניינע ,תושפנה לעו תוחומה לע ,ישפוח
 ותרעשה אקווד ללה-רב תא העש התוא
 -ילעב ןיא םדאה-ינב דבלמש סלקא לש
 -ב הדומ סלקא !םתומל םיעדומה םייח
 םהיתמ תא םיסכמ םיליפהש ותבושת
 ,ותנעטב קיזחהל ףיסומ אוה ךא ,םילעב
 י .ומיע וימעטו

 -יפה לש םהיתועמד םה םילעה ילוא
 ורבח לע םדא דירומש תועמד לע .םיל
 < ךחינמו ןרפוס אוה ךורב שודקהש ורמא

 םילימו םילימ ןהש תועמד ,ויזנג-תיבב
 .תועמד ןהש

 שש ווןוולללןדןקקקל-הה-דלוהלןההקוהההה ה -ההוההההר--------------

 תכרעמב לבקתנ

 םינותנ דוביע יחנומל ןולימ

 יפל ,יערא תרודהמ) םינותנ דוביע יחנומל ןולימ
 רואל אצוה .(א"ליאו תירבעה ןושלל הימדקאה םעטמ הדעו
 .וזלשת ןושחרמ .א"ליא י"ע

 ולמעש ;הז ןולימב םיברה םיפתתשמה תא ךרבל שי
 ינשל קלוחמ ןולימה .ונינפלש הרודהמה תאצוהל םינש ךשמב
 םניא םיירבעה םיחנומה .ירבע-ילגנאו ילגנא-ירבע :םירודמ
 אובמהש יפכ ,תינושאר העצה אלא ,הימדקאה תועיבק ןיידע
 .ונתוא ריהזמ

 תרודהמ, םילמב יובחה תוגייתסהה ץמשו וז הרהזא
 .רופיש םינועטה םיבר םירבד שי יכ ,םמוקמב םה "יערא

 שי ונתעדלו םלבקל השקש םימוגרתל תודחא תואמגוד
 ,"ץע, חנומה לבקתה רבכ רוביצב ;'ע66 -- ןליא : םרפשל
 הנשמה תפוקתמ חנומ דבעידב ףידעהל םעט םיאור ונניאו
 חנומ ונתעדל ;118ע0ש816 -- דויצ .יארקמ חנומ ינפ לע
 .םףוגו\םתגסמ( ושוריפ דויצ ירהש ,"הרמח, אוה חלצומ רתוי
 "תווצאב דוביע, ינפ לע "לולכמב דוביע, םיפידעמ ונייה םג
 רושק ,8ַעַו6 -- היילוח םיחנומה .הזסמ ע066558ת6 רובע

 קפסו הרטמל הפי םיעלוק םניא םירחא םיברו .0מ-1:ת6 --
 .רוביצב וטלקיי םא בר

 :תוטעמ תואמגודב קפתסנ .םירסח םיבר םיחנומ

 ךת06א 5600ג6ת08]- 06602808 260108060 | 57500,

 ..י0067800ת 08180888 |
 דצב "לוביק, ןוגכ ,תפדרנ הלימ הרסח םג םימעפל

 י688016ץ רובע "הרובעת רשוב, =
 -שוהש הז .ינושאר ןולימב תרכינ הלא תונורסח תורמל

 תרודהמ ףאש תווקל שי .תובורמ הדובעו הבשחמ וב הַעק

 :קמב ךכ לכ ץופנה יזעולה לילבה תטעמהל םורתת וז יערא
 רפושמ ןולימ ץוחנ היהי תטלחומה ותדחכה םשל .ונלש עוצ
 הכאלמב םישועה ידי תא ץמאל םיצור ונאו ,רתוי בחרומו
 .תרפושמ הרודהמ תאצוה לע תאש רתיב דוקשלו ךישמהל
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 6 200 0.6. גאה |[ן6ג (*| רג

 ןצ ךצ א 38 יִתְרְּפַפ דינמו ג

 0060 0 ) רדורב הויצכנופ לָבַוחֶמ
 6 54 046068 07680 ) רוְצ דיל
 א 1  םוזא [ווהנ גדיחיה] הינּותַנ

 ג 2 םאזא אאא םינוחצ עצַמ
 ּצ סגזג גה|68 200ןק אז פיִנוָנ יִעְצַמ ד4יִצ
 ה 5 סאזג 6אאאן;%8 6 איי וסממ יינוציה ורבו
 ס ג6 סגזא סה און *) דיִרָּפִמ 6
 4 4% סוזג 6% האר

 ג 14 סאזג 6 םיִכוחְנ דוּבָפ
 . םאזא 0806555106 5151885 אא דו חינת] דוְעְה תוכינְבס| תוטיט
 א 25 סאזא םינוחנ דגעמ
 א 23 םגזא הסט םיִנוָנַה סומְצ
 066 סגזג 56 | ודב
 5 ג סגד דאג סינותנ רו
 בה ענב לָלּומ

 068 ד. 6 8

,600 
 פו6זאא סוסוז , : תיָנזרְלע הָבח
 661 יָנורֶשָע גוב

 ןולימה .ךותמ

 ד 4ן

 < ₪ 767 ספ\ס 1086 טאוז

 .םיטרסו םחפ רינ והז-הינא

 הרימשה תרבגהל הטיש םג תאז-הינא

 .תויפסכ תולועפ תוידוס לע

 םכחותמ -לקישלת* ספוט וגחתפ
 הלאל קר - םינותנ תפישחל
 םידעולימ םנה םהל רשא

 .םינושה תבותכתה יגרדב

 היואב
 רהטה ןדיגוב םויה



 ןוחביאל בשחמ

 רמושה-לת ח'היבב

 תקדבנ תיתילכת-בר בשחמ תכרעמ

 -ה זכרמב ינירקודנאה ןוכמב הנורחאל

 תכרעמה .רמושה-לתב אביש ש"ע יאופר

 תולחמ ןוחביאב אפורל עייסל תדעוימ

 םינותנ הב שי הכ דעו ,תוינירקודנא

 .תונוש תולחמ 120-כ לש ןוחביאל

 זכרמה םע ףותישב החתופש ,תכרעמה

 :םיבלש ינש תללוכ ,.מ.ב.י לש יעדמה

 ידידלע תכרעמה הנזוה המקהה בלשב

 םיבר םינותנב םיחמומ םיאפור תווצ

 --  תוינירקודנא תולחמ תודוא םינוש

 תוקידב לש תואצות ןיב רשק ,לשמל

 תוינבת ,תויאופרה תודבועל תויתדבעמ

 -שרות םימרוג לש תוכלשה ,תולחמ לש

 -ה בלשב .דועו יללכ ינפוג בצמו םיית

 -ה ריבעמ ,םושייהו שומישה בלש ,ינש

 .קדבנה הלוחה ינותנ תא בשחמל אפור

 בשחמה עיצמ ,יאופרה עדימה ךמס לע

 -ואצותש ,תוקידבו תולועפ תרדס אפורל

 לכ רמגב .בשחמל שדחמ תונזומ ןהית

 -ביא תמישר אפורל בשחמה שיגמ בלש

 דע ,םיפסונ רזע ינותנו םיירשפא םינוח

 .תוילופיטה .תוצלמהלו הלחמה ןויפיאל

 ידיב איה תיפוסה תיעוצקמה הטלחהה

 .אפורה

 -עמי"תת המכ תויוצמ ומצע בשחמב
 יאופר עדימ תנזהל תכרעמ-תת -- תוכר
 -חמ יוהיזל םינותנ רגאמ הבו הלוחה לע
 -ה תודלות ףוסיאל תכרעמ-תת ;תול
 תכרעמ"תת ;:םייתולכתסה םינותנו הלחמ
 -בעמה תוקידבה תואצות ירחא בוקיעל
 לש ןמוגרתו ,םייניבה ילופיטו תויתד
 ןכו .תיאופרה ןתועמשמל הלא תואצות
 הלועפה תויורשפא תכרעהל תכרעמ-תת
 .אפורה ינפל תודמועה

 -ה םילוחה ינותנ לש ןכדועמ ץבוק
 -ל לכוי בשחמה תרזעב וקדבנש םינוש
 םייטסיטטס םירקחמל ןמזה ךשמב שמש
 דה םוחתב יאופרה עדיה תא וביחריש
 .תוינירקודנאה .תולחמ

 כומר

 תבשחוממ תכרעמ
 תיתרפס הרקבל

 לע תלעפומה ,תיתרפיס הרקב תכרעמ
 דוביע תונוכמל תדעוימהו בשחמ ידי
 לע רבכמ אל החתופ -- היישעתב יבבש
 -רשי "הקינורטקלא עונרש, תרבח ידי
 *.יס.נא יס-471, -- השידחה תכרעמה .לא
 ,טעמכ הנוכמ לכ לע הבכרהל תנתינ --
 -ב תלעפומ איהו ,תדחוימ המאתה אלל
 תלעב תילמשח הביתכ תנוכמ תועצמא
 .םיטרס בקנמ

 -כושמה ןמ איהש ,השידחה תכרעמה
 -ה תיתרפיס תכרעמ איה ,םלועב תולל
 -ב הלוכ תרצוימה הנושארה תבשחוממ
 דוקמה היישעתה תושירד יפל ,לארשי
 בשחמב התלועפב תרזענ תכרעמה .תימ
 אוה ףא ".פא .רא 741, ריעז יתיישעת
 -קלא עונרש, תרבח לש ימוקמ חותיפמ
 ."הקינורט

 א''נעב בשחמ
 ןוירפל ןוכמה

 דוביעו ילוהינ עדימ תוכרעמ זכרמב
 ןוכמה דילש (א'נע) יטמוטוא םינותנ
 זורוב בשחמ ןקתוה הדובעה ןוירפל
 .ןיכמת תרבח ידי לע \ 6

 ףתושמ טקייורפכ :םקוה א"נע זכרמ
 -ה הדובעה ןוגראו לארשי תלשממ ןיב
 .םי'ואל ףנוסמה ימואל-ןיב

 העונת בשחמ
 היגולונכטל ס'"'היבב

 -ש בשחמב ןיינעתמ הרובחתה דרשמ
 היגולונכטל הובגה רפסהיתיבב חתופ
 תא םאתל לגוסמ הז בשחמ .םילשוריב
 -וכמה רפסמ יפל ,םיתמצב קוריה לגה
 .תוניתממה תוינ

 יה תיינב יכ ,רךמא ,בל באז 'פורפ
 רבדהו ,םייתסהל תדמוע שדחה בשחמ
 -ה העונתה תלקהל תובר םורתל לוכי
 -ה רפסה תיב, .ץראה ישיבכב תפטוש
 -- בל 'פורפ רסמ -- היגולונכטל הובג
 ,תובר תודובע לש ןחותיפ לע התע דקוש
 -ה היישעתל טעמ-אל םורתל תויושעה
 -ישחש םירקחמב םידבוע ונא .תילארשי
 -ב דחוימבו ,םוי-םויה ייחל הבר םתוב
 ."היישעתה .םוחת

 תודועת תקנעה לגרל ורסמנ םירבדה
 -ה שמח ןב דסומה ירגובל תונושאר
 עדמב רגוב, ראותב וכז רשאו ,םינש
 לודג שודיח והז, ."היגולונכטו ישומיש
 האור דסומה .ץראב םיימדקאה תודסומב
 םינעדמ הרישכמה הללכמכ קר אל ומצע
 רפס תיב ותויהב -- אלא ,םיחמומ וא

 הבישי ויתונוכתב גזממה דסומ -- יתד
 לש ויצח .תימדקא תינכט הללכמו הלודג
 ינשה ויצחו ,הרות דומילל שדקומ םוי
 .בל 'פורפ רמא ,"םיימדקא םידומילל

 לגב יכ ,דסומה רוטקר ריבסה דוע
 -מנ ,שדוקה ידומילל שדקומה ברה ןמזה
 -- הללכמ לכבמ רתוי םידומילה םיכש
 שולש רחאל .םינש עברא ןושארה ראותל
 ראותב םירגובה םיכוז דומיל תונש
 םהידומיל ךישמהל םיצורה ."יאסדנה,
 תוכזלו ןכ תושעל ולכוי ,תיעיבר הנש
 בל יפורפ ."ישומיש עדמ רגוב, האותב
 םייוסמ ללח אלמל אב דסומה יכ ,רמא
 םילועמ םיאסדנהו םיגולונכט תרשכהב
 -דשה-דומע תויהלו ,תשורחלו היישעתל
 ."תילארשיה היישעתב הר

 הובגה רפסה-תיבלש רמא בל 'פורפ
 -תיב ומייטש םידימלת קרו ךא םילבקתמ
 תא ואלימש הבישי ירוחבו ןוכית רפס
 אלש הבישי רוחב, .תיאבצה םתבוח
 .וגלצא לבקתהל לוכי אל ל"הצב תרש
 םורתל םיניינועמ הבישי ירוחב הברה
 ."תילארשיה היישעתלו עדמל

 -ל הובגה רפסה תיבב םידמול תעכ
 -ב .םידימלת 120 םילשוריב היגולונכט
 הרצק הפוקתב עיגהל רפסה-תיב תנווכ
 -יש רסוח ךא .םידימלת 500 דע 350-ל
 -רהה תא בכעמ םידימלתל םיאתמ ןוכ
 .ץראל-ץוחמ םה םידימלתהמ שילש .הבח
 עקתשהל וטילחה ,דחאמ ץוח הלא לכ
 .ץראב

 םיבשחמ תדבעמ

 הפיח תטיסרבינואב

 םיפוסמ לש דויצ םע םיבשחמ תדבעמ
 -ינואב הנקתוה רקחמו הארוה יכרצל
 לאכימ תחפשמ תמורתכ הפיח תטיסרב
 לפנש םיקנט תגולפ דקפמ ,ל"ז היבקע
 -ו .םירופיכ םוי תמחלמב ןלוגה תמרב
 .תפומה רוטיע לביק

 לש ןורכז םע 11--40 גוסמ בשחמה
 תיגמז וב הדובע רשפאמ ,םילמ 32 יק
 -ה םע הרישי תרושקתב םינכרצ 16-ל
 -ה ללוכ ןכ .םיפוסמה תועצמאב בשחמ
 הנומש ,םיסיטרכ לש יטפוא ארוק דויצ
 ,םיבקונמ םיטרס לש הגוצת םע םיפוסמ
 .דועו רוא טע םע ינויזיוולט ךסמ

 -ב 19-ב םייקתה בשחמה תכונח סקט
 תטיסרבינוא אישנ תופתתשהב הז שדוח
 ףסוי כ"ח היריעה שאר ,ילאפר .א הפיח
 -לחה דרשמ לש יזוחמה להנמה ,יגומלא
 ;ואצרה האשגו ןייטשדלוג ףסוי רייד ךונ
 -לע םיבשחמה ןדיעל ךוניחה :אשונה לע
 .-ל ןמציו ןוכממ סיליג ףסוי 'פורפ ידי
 / ,עדמ
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 יקי ליחידה יערה טהטהחטפ67

 חוזה יבטנחמ רע
 תודשומ רתווי םיורו

 .םלוגוב

 ,יתלשממה להנימה תורשב א.6.8. לש םיבשחמה תוכרעמ תא אוצמל לכות לארשיבו ולוב םלועב

 א.6.8. לש היתוחוקל .םירחא קשמ יפנעבו רחסמב ,הישעתב ;יסנניפהו יאופרה ,ירוביצה

 ,תיברימ תוליעזב להנל םתלוכי אוה םלוכל ףתושמה הנכמה ךא ,םינושו םיבר םימוחתב םנמא םילעופ

 .תונימאבו תוריהמב םהל ינויחה עדלמה תא תוקפסמה .א.ס.8.יבשחמ תוכרעמ תרזעב

 ,םיבשחמ"'מב לחה - רתוי תובוט תואצות חיטבמה ,דויצ לש תינכדעו הבחר תשק א.סמ,-ל

 ,קוחרמ םינותנ תרבעהלו ףוסיאל רזע תוכרעמו םיפוסמ

 א.6.א.?חמומ לש םתלוכי :ףסונ ןורתי .קנע יבשחמ תוכרעמל דעו

 לכב תוארל ןוצרו - ןויסנ לש םוצע רגאמ חוקלה תושרל דימעהל

 תו ב הריסה וז .וילע רבגתהל ןתינש רגתא היעב

 .ויגוסל א.6.8. לש דויצ הבד החלצהב םיליעפמ לארשיב םיבר הב

 סח 075 דתוא תרשל וחמשי לארשיב א. 6. יחמומ תואמ
 ₪ עכ וינבו ךווטימ .א.י  .ושרדיי רשא לבב

 1975 רבמצד -- 'בשוח .השעמ,,
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 תיבושזיחה תוחתפתה

 הטינמ ףסוי" 1980 תנש דע לודיגה תיזחתו

 תנשב החתופ הנושארה תינורטקלאה בושיחה תנוכמ
 .גאז'זב םשב הקוושו הילגנאב ₪611 קוגתסה תרבח ידיב 3
 הלא ןיה .הווארל "יסקינ, תורפופשב השמתשה וז הנוכמ
 8' א 1" לדוגב הוואר תאולימ ורצי רשא קיר תורפופש
 םשב הקווש הנוכמה .תורפס 8 תגצהל (מ"ס 20 א 2.5)
 םשבו הילטיאב 1א₪ םשב ,ב"הראבו הילגנאב גאזתה
 .ןאפיב 1

 רבעב הקסע אל הנוכמה תא וקווישש תורבחהמ תחא ףא
 -ורטקלאב םדוק ןויסנ היה ןלוכל ךא ,בושיח תונוכמ רחסמב
 .הקיג

 -סיזנרט-םיינורטקלא םיביכר יפלאמ הבכורה הנוכמה
 ריחמה .םיילגעמ תוחול 10 וא 8 יבג לע ונקתוה רשא ,םיירוט
 1000-כ היה תויטמתיראה תולועפה עבראל תיסיסב הנוכמל
 תורבח ימלועה קושה לע וטלתשה ןכמ רחאל רצק ןמז .רלוד
 ךא הקינורטקלאב ןויסנ תולעב ויהש ,תוינפי ןלוכ ,תודחא
 ,ונמנ הלא תורבח םִע .בושיחה תונוכמ םוחתב ירמגל תושדח

 פגאצס, אסא, 0,
 םצגתס | 00

 התווהש השדח הנוכמ 6510 תרבח החתיפ 1967 תנשב
 העברא הללכ גז, 1000 םגד הז הנוכמ .המידק בושח דעצ
 תונכת השעמל רשפיאש רבד ,םיילאודיבידניא תונורכז
 ב"הראב הקווש איהו תורפס 14 היה הנוכמה רשוכ .הנוכמה
 .00100088₪ תרבח ידיב רלוד 1,495-- לש ריחמב

 תא עיתפה תוינורטקלא בושיח תונוכמ לש ןושארה לגה
 דומעל םילגוסמ ויה אל רשא תוינורטקלאה תונוכמה ינרצי
 .יונישה לש תועמשמה .אולמ לע

 ,תונושארה תוינורטקלאה בושיחה תונוכמ ינרצי םג ךא
 האבה הכפהמה תא דעומ דועב וריכה אל ,םיינפי םרקיעב
 -יסח תצומחת ילגעמ / םידממה-תבר היצרגטניאה תעגה --
 10 וא 8 דחאל ורשפא הלא םילגעמ .(,₪05/51) ןוקיל
 תורפופש 8 תכיפה ורשפא םגו דחא חולל םילגעמ תוחול
 (1180) רוא תוטלופ תודויד לש הוואר תאולימל "יסקינ,
 הרשפא רז תוחתפתה .(מ"ס 2.5 א 0.6) 1" א //" לש לדוגב
 תבכרומה. תינורטקלאה הישאה תא ןיטקהל רבד לש ופוסב
 רצייל ןושארה יגיצרה ןויסנה .דלי לש ןרופצה לדוגל רתויב
 היגולונכטה תומדקתה לע הלוכ תססובמ היהתש בושיח תנוכמ
 תכתמה תצומחת םייושעה םילילכה םילגעמה -- הנורחאה
 שוסוסס 00גק(0ושו02 תרבח ידיב השענ -- (1/81/1108)
 יב םא .66ת678] 1[וסע05ע005(5 תרבח םע הלועפ ףותישב
 בר ןיינע ןויסנה ררוע ,רוצייה בלשל םלועמ עיגה אל רצומה
 ינשה לגה תליחת תא ןמיסו תינורטקלאה היישעתה יגוחב
 .תוינורטקלאַה בושיחה תונוכמ חותיפב

 המב הייוצמ התיה 66ת878] 110ע057500808 תרבח
 ןס ןיבו וקסיסנהפ ןס ןיב ,"ןוקיליסה קסע, ךכ רחא הנוכש
 * תטיסרבינוא ביבס ערתשמהו מ"ק 50-5 וכרואש חטש ;הסוח
 לש עירכמ זוחא חתופש ןוקיליסה קמעב הז היה .דרופנטס
 הלא רקיעב ,םילילכ-בר םילגעמב תויתועמשמה תוילגתה לב
 :תורבח יתש קר הז ללכמ ואצי .תויבושיחל םימישיה

 יבר םיחותיפ רתוי ורצונ ןטקה ןוקיליסה קמעב .תימורדה הינרופילקב 14008ש7]61 סאסקטב '76א85 1תפוטומסמפ
 לכב רשאמ םיינורטקלא םילגעמ רופישבו רועיזב תועמשמ
 -ושיחה לש אצומה רוזא ךפה הז קמעו ,דחי םג לבתה ראש
 .םויכ ונל העודי איהש יפכ ,תיב

 תרבח התיה הלוז בושיח תנוכמ לש ןושארה ןרציה
 תחילצה רשא הקינורטקלאל תינפי הרבח ,0עגעסמ '/84018ת1
 -מאב תאזו םילילכ םילגעמ השולש תב בושיח תנוכמ חתפל
 רשאו ןוקיליסה קמעב תמקוממ התיהש תב תרבח תועצ
 הנוכמ .םילילכ םילגעמ ינרצי /אסע666 םע הלועפ הפתיש
 הבכרוה ,םיינקירמא םיביכר םע ב"הראב החתופ רשא יוז
 ינומה קוויש הקווש הנוכמה .סנמעסמ לש לעפמב ,ןפיב
 ריחמב 1971 תנשב לחה 6ס0תגתגס6076 תרבח ידיב ב"הראב
 .רלוד 199.95 לש

 בושיחה תנוכמ תא םסשתההע תרבח החתיפ 1972 תנשב
 תאולימ .(1,80) רוא תוטלופ תודוידב השמתשהש הנושארה
 איהש הפופצו הנטק הכ התיה הלא םיביכרב הרצונש הווארה
 ,םישדחה םינטקה םילילכה םילגעמה םע דחיב ,הרשפיא
 דיב תקזחומה הנטק הנוכמ ,הנושארה תיבושיחה תא חתפל
 וז תיבושיחל םילילכה םילגעמה .שדחמ הניעטל תנתינהו
 10888 1ת5(זוגמג6סמ(5 תרבח י"ע וקפוסו ורצונ

 ןמז ,םיפסכ עיקשהל הנכומ התיה אל םסשתנהז תרבח
 ימכסה לע ןכל המתחו הנושארה תיבושיחה קווישב ץרמו
 .0ת1ש7ו 00תגג000ע6 תורחא תורבח יתש םע קוויש

 הנושארה תינורטקלאה בושיחה תנוכמ התיה וז תיבושיח
 תליחת תא הנמיס איהו ב"הראב הלוכ הבכרוהו החתופש
 ויהש ,םינפיה םויה דעו זאמ .תויבושיחב ינקירמאה ןדיעה
 םיקקזנ .תוינורטקלא בושיח תונוכמב עירכמה םרוגה םעפ
 .ןהמ .תואבוימו ב"הראב וחתופ רשא 1,81/1105 תוקינכטל
 תונוכסח י'ע .םיביכרה אובי תולע תא זזקל היה ןתינ אל :תורחתב דומעל םינפיה דוע ולכי אל הנושארה םעפה וז
 .םדא חוכב םייתועמשמ

 יקפסש ךכ ידכ דע לדג תוריכמה ףקיה 1972 תנשב
 ונמנ הלא םינרצי םע .םהלש םיירחסמ תומשב קושל סנכיחל ולחה ,םיקוושמה י"ע הליחת ונמומ רשא ,םיביכרה
 םשה תחת םיקוושמ ולחהש .גתוסעוסאת תו
 ך6אבפ יכ ץיצל שי  .םסשתמגמ תרבחו | ,שתוססתג
 וליאו רתוי רחואמ הנש קר קושל וסנכנ [חפוטתסמ5
 דוע זא התיה קושל הסינכה .ןטק תיסחי ןיידע עציההו ' בר היה שוקיבה .תויבושיחה םוחתל תוסנכנ תובר תושדח תורבח ואר 1974 תנש תליחתו 1973 ,1972 םינשה .00010א6] תרבח םע יושיר םכסהל הסנכנש 5מגַתס תרבח התיה הזה ךרוצה תא ןיבהל תונושארה ןיב .הווארה תואול -ימו .םילילכה םילגעמה רוצייל סנכיהל ןוכנל ואצמ בושיחה תונוכמ תבכרהב קר רבעב וקסעש תורבח רפסמ ינש דצמ ,םיתנש לש רוחיאב קר -- 1 00
 .תיסחי הטושפ

 : .תושדח תורבח 35 ופסוותנ ךא ,קסעהמ תורבה שמח ושרפ ,1972 תנשב ,םינש עברא רובעכ .תוינורטקלא בושיח תונוכמ לש םינרצי 18 ה"סב ויה 1968 תנשב

 1975: רבמצדי -- 'בשוח השעמ,,

 בושיחה תונוכמ רחסב תוליעפ ויהו וכישמה 1975 תנשב

 :ךהו 1968 תגשמ תוירוקמה תורבהה 18 ךותמ עשת קר

 סאסא וו

 ססאתוסססתש טז

 יג סנש 8

 תתזפסנמא א( ו )ב

 סא

 : ןוגכ םש תועודי תורבח ץורימהמ ושרפ תאז תמועל

 ו ספי (00ת3ז75)

 אזוב קידז 5

 םסחא /תפא -- 074 תצ 3גפזסכ יא

 ו תמצא

 סתמתתצ תפאחאטעסא תגאפ
 0 טו

 זס דא 0] /ז ג 61 אדי

 זססא כס פסאצ

 אמ אזנסס0א]

 -ושיחה לש קווישהו רוצייהמ תינומהה החירבל הביסה
 תובקעב האבש ןריחמב הלולתה הדיריה ןבומכ התיה תויב

 :םינרציה ןיב תיארפ תורחת

 לש ינועמק ריחמב תרכמנ הנושארה תיבושיחה -- 3

 .רלוד 50"מ תוחפ

 טוונהו
 ? םיינש םה
 :סייט יסדנהמ לש לודג רוביצמ

 לש ינועמק ריחמב תרכמנ הנושארה תיבושיחה -- 4
 . .רלוד 20-מ תוחפ

 לש ינועמק ריחמב תרכמנ הנושארה תיבושיחה -- 5
 .רלוד 5

 רשא ימלוע קוש ונינפל יוצמ ,1975 תנש עצמאב ,םויכ
 40%7כ ןהמ ,תוינורטקלא בושיח תונוכמ 50,000,000-כ טולקי
 ;רלוד 30 לש רעושמ עצוממ יאנוטיס ריחמב .ב"הראב
 ימקה ךרעהו רלוד 1,500,000,000-ב יאנוטיסה ךרעה םכתסי
 .רלוד 2.500,000,000 ילואב יאנוע

 -יחיה רפסמ ללכמ 75%-כ הווהי תיבושיחה לש הקלה
 .בושיחה תונוכמ לש ללוכה ךרעהמ 50%7כו ורכמי רשא תוד

 תורקיה ,תויעדמה ןה ,תויבושיחה תוריכמב לודיגה
 דמאנו אבהל םג ךישמי ,לכה די גשיהב תולוזה ןהו. ,תיסחי
 תודיחי ןוילימ 100-ל ברקתת תללוכה תימלועה הכירצהש
 הייושע תויבושיחה לש הווארה תדוקנ .1978 תנש ףוס דע
 יצחו םייתנשב -- הפוריאבו 1977 תנש ףוסב ב"'הראב עיגהל
 -ועה קושב השירדה זא דע ךא .רתוי רחואמ םינש שולש דע
 ןיידע שומיש ללכמ ואצויש הלא לש הפלחהל תויבושיחל ימל
 .הנשל תודיחי 50,000,000-מ רתויב םכתסת

 :יחב רחסה ,תישאר :םירבד ינש םיחטבומ םיארנ ןכל
 םגש ,תינש ; תופסוג תודחא םינש ךשמב לדגיו ךלי תויבוש
 םלועב ורכמי תויבושיח רתוי ,היוורל עיגי קושהש ירחא
 .דחי םג היזיולט יטלקמו תוינוכמ רשאמ ולוכ

 תנוכמ תוחתפתה לע תירוטסיה הריקסמ חקלנ ל''נה רמוחה)

 דעו הרשע-עשתה האמה לש םישולשה תונשב התליחתמ בושיחה

 6070400076 תרבח י"ע הנכוה רשא 1980 תארקל תיזחתל

 .(7ת6 01/1606 11380471ת0-ה תווצמ הבר הרזע הלביק רשא

 ,תודיקפו םיאלמשח ,תוליידו

 1975 רבמצד -- 'בשוח השעמ,,

 6 תווצה ןמ דחא התא

 -וחלא םיסוטמ תוקנמו םי
 תוריכמ יפהנמ תוינזכרומ ב
 הזב הז םייולת .תועיסנ ינכוסו

 תא תתל הז תא הז םיצמאמ
 ל יריואה רשקה תורש

 ת דחי םלוכו .דתויב
 דוחייבו ,דבכנ עסונ ךב

 ונא.ילארשיה עסונב
 ךב םיאור לע לאב

 ונלשמ דחא
 וכ

 םייו

.-₪ 



 םלועה ןמ א''נע תועידי

 הינדב יטמוטוא םינותנ דוביעל הצעומ

 יאשונב הכרדההו ךוניחה םודיקל הצעומ תמייק הינדב
 ילעפמ תמזויב 1966 תנשב המקוה רשא םינותנה דוביע
 לש ההובגה המרל תובר המרת רשאו הינדב םילודג היישעת
 .ץרא התואב םינותנה דוביע

 -וחתמ םלוכ ,םירבח תודסומ 22 הכותב תדגאמ הצעומה

 רתוי וא תחא דחא לכ םימרותה ,רחסמהו היישעתה ימ

 .הצעומה לש תופטושה תואצוהה יוסיכל "רבח ימד תודיחי,

 -שכ ,הנש ידמ רבח ימד תודיחי 55 הצעומה הבוג לכה-ךסב

 םיפסונ םיבאשמב ךרוצ שי םא .רלוד 1,250 הדיחי לכ ךרע

 םיפסכה תא הצעומה תסייגמ ,םידחוימ םיטקייורפ ןומימל

 .תויטרפו תוירוביצ תונרקמ

 :םה הצעומה לש םיירקיעה קוסיעה ימוחת

 .א"נע יסרוקל םידומיל תוינכות תעיבק .א

 .םילעפמ ילהנמל א"נע יאשונב םיסרוק תכירע .ב

 .א"נעב םינחבימל םיטרדנטס תעיבק .ג

 .רחא הכרדה רמוחו א"נעב דומיל ירפס םוסרפ .ד

 .םירומ תכרדהב הרזע ןתמ | .ה

 ץראב תויטרואיתו תוינכט תויוחתפתה ירחא בקעמ .ו

 תודעוו הדובע תוצובק ידיב תועצובמ הצעומה .תולועפ
 -יצה להנימהו ךוניחה ,תיישעתה ירזגיממ םיחמומ תוללוכה
 .םולשת םילבקמ םניא הדובעה תוצובק ירבח .ירוב

 רתיה ןיב :ללוכ הצעומה ידיב ןכוהש הכרדהה רמוח
 ןכו א"נע יאשונב הכרדהב שומישל םיטרס 65 לש גולטק
 .תיפוקש לכל ילולימ רואת ללוכה ךירדת םע ,תויפוקש 0

 676 ע8תופמ ₪20 -- 00טמ01])

 הנכות לש טקייורפ הזיפ לש לדגמה

 רקיב .גסַז, תונכתה תפש תא חתיפש שיאה ,ןוסרביא ןק
 עבקו ,הילטיאבש הזיפב םסרופמה יוטנה לדגמב רבכמ אל
 .הנכות טקייורפ לש סופיט-בא אלא וניא לדגמה יב

 לש 10%  ומייתסנ רשאכו םינש 300 הכשמנ היינבה :
 רורב היה םג הז דעומב .ןוסא יופצ יכ לכה ועדי ,היינבה
 .ךישמהל אלא הרירב הראשנ אלש דע הבר הכ העקשההש

 ןיידעו תופעות ןוה התלע ותקוזחת ,לדגמה םלשוה זאמ
 .טטומתיש הנבסה תמי

 הנבמב לדגמה תא ףילחהל ןהשלכ תוינכות תעכ ןיא
 ווב ךרוצ לכ היה אל הליחתכלמ ירהש רח

 00 תקטטמש וגעסס6, 21.8.75

 .ןילופונומ תעינמל קו

 .הפוקתה השגוה רשא קוח תעצה לע ןוי
 < 9 00 שחחמ ןוגראל קוח, שדחה קוחה

 = --פלועה ןמ א/'נע תועידי רורצ ל |
 ןמ א/'נע תועידי רורצ 2  סלועה ןמ א"'נע תועידי רורצ ₪ - םלועה ןמ א''נע תועידי רורצ | 4 12 * סל

 דעת עבש לש הנבימה תא תונשל אב אוהו "היישעתה לש

 .ןכותב םיבשחמה תיישעתו ,תולודג תויש

 יטסילופונומ חוכ לש םויקה תיטמוטוא חכוי קוחה יפל

 :םיאבה םיאנתה ומייקתנ םא היישעת ךותב

 היישעתב שממ לש םיריחמ תורחת התיה אל םא א
 .תופוצר םינש שולש לש הפוקת ךשמ

 ורכמ ןודנה יתיישעתה רוטקסב תורבח עברא םא .ב

 .רוטקסה תוריכממ 50%7מ רתוי דחיב

 יהשלכ הרבח אוהו ,ישילש יאנת לע רתיו קוחה שיגמ

 -כה סמ יוכינ ירחא 15% לעמ לש חוור הדמתהב החיוורה
 קוחה תניחב תעשב ועמשוהש תויודע רואל אב רותיווה .הסנ
 תורבח -- היישעתב תוליעי רסוחל הז יאנת םורגי ןהיפל
 םוחתב ללכיהל אלש תנמ לע ןתוליעי תא םעפ ידמ ודירוי

 .קוחה ספות וב םיחוורה

 ,ומקוי ,יהשלכ היישעתב יטסילופונומ זוכיר חכוהש ירחא
 ןוגראה עוציבל טפשמ תיב ןכו תדחוימ הדעו ,קוחה תעצה יפל
 .הנודנה היישעתה לש שדחמ

 כק 60817, 1וגמה6ס 16 5

 םייוציפ תמלשמ ,מ .ב .י

 תא בייח ב"הראב יזוחמ טפשמ תיב לש םיעבשומ רבח
 114 ךסב םייוציפ רומאטאק תרבחל םלשל .מ .ב .י תרבח
 תובקעב הרבחל ומרגנ רשא םיקזנ דעב םירלוד ינוילימ
 .םיאתמ יתלב היהשו .מ .ב .י תרבחמ דויצ תשיכר

 הדבועה תמחמ טפשמב התכז רומאטאק ,ןידה יכרוע תעדל
 ןכלו םיבשחמה תיגולונכטב םדוק ןויסנ לכ היה אל הרבחלש
 .התבוטל וז הדבוע הלצינ .מ ב .י תרבח יכ ןועטל הלכי

 : .מ.ב.י רשאכ ,תידגנ השירדכ ררועתה טפשמה ,בגא
 ךסב תוריכש ימד םולשתל העיבת רומאטאק תרבחל השיגה
 .תוריכש ימדל וז העיבתב התכז .מ .ב .י תרבח .רלוד 000

 ספק 6617, 5

 םיפוסמ תריכמב בר לודיג יופצ
 ב

 .-וסמ תריכמב 17%--16% לש םירועישב יתנש לודיג
 םסרופש רקחמ יפ לע תואבה םינשה שמח ךשמב יופצ םיפ
 .לטיל יד רותרא תרבח :ידיב הלא םימיב

 = ךרעמ 25% ידכל עיגי םכרעו ,םויכ םייקה רפסמהמ הש 2 -ולש יפ ,םיפוסמ ינוילימ השולש ונקתוי 1981 תנש דע
 1974 תנשב 10%  תמועל ,םיבשחמה תוכרעמ

 וגס .שומישל םיפוסמו .םיגצמו תוספדמ ןוגכ ,יללכ שומ -ישל םיפוסמ דויצ לש תוצובק יתש םיללוכ םיפוסמה
 0 .וב-לכ .תויונחלו םיקנבל םיפוסמ ןוגכ

 ןואב .שלשות ילוגס שומישל םיפוסמ תריכמש דועב תואבה ושה שמחב לפכות יללכ שומישל םיפוסמה תריכמ

 נע דחס 23, 75

 ב"הראב טרפה-תענצל תירוביצ הדעו

 הנגהל םיכרדה תקידבל הדעו התע הז המקוה ב"הראב

 :םירבח הדעווב .טרפה"תענצ לע
 .םירחבנה-תיבמ םיגיצנ /

 .דחא רוטנס
 .ריכב יאנותע
 .ןיד-ךרוע
 .הלודג חוטיב תרבח להנמ ןגס

 עסק ץש601עץע, 5

 60807, תפש תבחרה

 תיארחאה 600358צ], םעטמ 60801, תפשל הדעווה
 -ורחאל הרשיא ,תונכתה תפש יטרפימ לש ןוכדיעלו חותיפל
 ןתינכותל רשפאל תנמ לע הפשל תושורדה תופסותה תא הנ
 .דרפנב םירדגומה םינותנ ירגאמל השיג

 ןחבי ינקירמאה ימואלה םינקתה ןוכמ םג יכ םיפצמ
 םיימשרה םיטרפימב תופסותה תללכהל םיכרדה תא בורקב

 .האפז 00801, לש
 סע 60017. 5

 תואצוהה ידעיו הסנכהה תוווקמ
 5 ריקר"היויןהנ לר חה קוהדיההה ה ההירזדהה יעז ריררהה קהה ד (1975 תנשב) 60 לש

 -יאה לודג אוה (401) ינקירמאה בושחימ דויצל דוגיאה

 םיקלחתמה םירבח 30.000-כ הנומ אוהו םלועב וגוסמ םידוג

 : ןמקלדכ

 200000 םיליגר םירבח

 23 (העבצה תוכז אלל) םידהוא םירבח

 4 םיטנדוטס םירבח :

 27 םיישיא םירבח היס ₪

 16 ההובג הלכשהל תודסומ

 7 היישעת ילעפמ

 םיידסומ םירבח ה"ס

 3 :דוגיאה לש הסנכהה תורוקמ הלאו

 20 (םיידסומו םיישיא) רבח ימד

 66 דוגיאה ימוסרפ יונימ ימד

 10 הדובעה תוצובקב רבח ימד

 6 דוגיאה ימוסרפ לש םידדוב םיקתוע תריכמ

 5 דוגיאה ימוסרפב תועדומ

 5 הדובעה תוצובק לש םישגפמ תוברל ,םיסנכ

 8 תונוש

 םיזוחאב :ןמקלדכ תוקלחתמ דוגיאה תואצוה

 5 םימוסרפ

 22 : םייונימו תורבח יתוריש

 8 הדובעה תוצובק תולועפ

 6 תודעו ,הלהנה ,הצעומ

 4 םיצרמ ימדו םיירוזא םיפינס

 5 תוגוש

 (00 תג זתונת104110ת5 01 56 401: 5601010062 1975)

 םיומאמ תשגהל ירוקמ ןויער
 יעוצקמ סנכב

 (4515) עדימה עדמל ינקירמאה דוגיאה לש יתנשה סנכב
 ,ב"הרא .ןוטסוב ריעב 1975 רבוטקוא שדוחב םייקתה רשא

 לש תלבוקמה הרוצב תחאה :תורוצ יתשב םירמאמ ושגוה

 ןמויסלו התרבח ירחא תחאה תושגומה ,הפ-לעב תואצרה
 תינשדחה הרוצה התיה היינשה .האצרה לכ לע :רצק חוכיו

 .הגוצת תוחול ביבס םינויד --

 יתוזח רמוח הגוצת תוחגל.יבג לע גצומ הלא םינוידב

 ראשנהו .םירבחמה י"ע ןכוה רשא םימישרתו םירויצ ןוגכ

 םירבחמ רפסמ .רדגומ ןמז ךשמב הגוצתה תוחול יבג לע

 תנמ לע יתוזחה רמוחה דיל תחא הנועבו תעב םיאצמנ

 תוחול ביבס םינויד .םוקמב להקה םע םתדובע לע חחושל

 יאב ןיבו םירבחמה ןיב םיעגמל הבר תושימג םינקמ הגוצה

 .יתוזחה רמוחב רתויב ליעי שומיש םירשפאמו סנכה

 (00תרתות108110מ5 01 1ת6 401, ונפט( 1975)
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 4 ב ןוסחיא

 היצמרופניא

 ופתתשה םיאפור 0 3%

 םיבשהמ לע ןויזופמיסב |
 האופרב

 -פהב ןד ,םימי 3 ךשמנש ,ןויזופמיסה
 -יתבב תומדקתמ בושחימ תוטיש תלע
 קלח וחקל םינוידבו תואצרהב .םילוח
 -פור תצובקו ל"וחמ םש יעודי םיחמומ
 .ץראב עוצקמה ילעב יבושחמ םיא

 -ליא תרבח ידי לע ןגרוא ןויזופמיסה
 ותוסחבו .מ.ב.י לש יעדמה זכרמהו םת
 להונו ןנכות אוה .תואירבה דרשמ לש
 זכרמה להנמ ,ביבר .י 'פורפ ידי לע
 לש הארבה תיב ,התיה הינסכאה .ל"נה
 .ןרהא ןתיב דיל הנידמה ידבוע

 תא הכרעהב ונייצ םייעוצקמ  םיגוח
 רשא ,ןויזופמיסה לש תיעוצקמה המרה
 -ב האופרה בושחימ םודיקל תובר םרת
 .לארשיר

 תרזעב הקיטמתמ דומיל
 םינויצהו עדיה רפיש בשחמ

 -יש בשחמ תרזעב הקיטמיתמה דומיל
 "ב םידימלת לש םהינויצ תמר תא רפ
 לע רתי .תרכינ הדימב ןוכית רפס-תיב
 םישלח רבעב ויהש םידימלת לצא :ןכ
 -ב רופישה לע ףסונ ,הרצונ הקיטמיתמב
 -וי הלודג תוחיתפ ,םהלש םינויצה תמר
 .הז השק עוצקמל רת

 -תיבמ רקחמ תווצ עיגה וז הנקסמל
 -רב תטיסרבינוא דידלעש ךוניחל רפסה

 ,הטיסרבינואה לש םיבשחמה 'זכרמו ןליא
 -בח לש יעדמה רקחמה זכרמ םע ףותישב
 .םא,יב.יא תר

 -ישיב יוסינב תווצה לחה םייתנש ינפל
 ןוכית רפס-תיבבו םילחנב אביקע-ינב תב
 לכ ורבוח רפסה יתב ינש .ןג-תמרב יתד
 -יסרבינוא לש בשחמל רשי ףוסמב דחא
 שולשל וקלוח םידימלתה .ןליא-רב תט
 -יתמ הדמל תחא הצובק .דומיל תוצובק
 .יא תונכת תפשב בשחמ תרזעב הקיטמ

 הקיטמיתמ הדמל היינש הצובק ; .לא .יפ .
 .;יהשלכ תונכת תפש ילב בשחמ תרזעב 2

| 

 ' -ישב הקיטמיתמ הדמל תישילש הצובקו
 , .בשחמ ילב ,תלבוקמה הט

 ' דה תווצשכ םייתגש וכשמנ םידומילה
 -ב .םידימלתה יגשיה רחא בקוע רקחמ
 -ש ררבתה בקעמה תווצ יאצמימ דוביצ
 -ומילב ורזענש םידימלתה תוצובק יתש

 ישוקה לע תולקב ורבגתה בשחמב םהיד

 -ושארה הצובקה .הקיטמיתמה ידומילבש

 ,תדחוימ תונכת תפשב םג העייתסנש ,הנ

 בשחמה יבגל התדמע תא לילכ התניש

 תיעב לכ םע דדומתהל הנכומ התיהו

 .בשחמה תרזעב תיטמיתמ

 .יב.יא תרבח הפתתשה רקחמה ןומימב

 .םא

 םינותנ דוביעל תורבחה

 יפוריא ןוגראל ופרטצה

 -רשיב םינותנ דוביעל תורבחה דוגיא
 תורישה תוכשל תא וכותב דגאמה ,לא
 -ותנ דוביע יתוריש תוקפסמה תויקסיעה
 -זוה ,םיינורטקלא םיבשחמ תועצמאב םינ
 לש יפוריא ללכה ןוגראל ףרטצהל ןמ
 .הפוריאב תורישה תוכשל ידוגיא

 "יא ללכה דוגיאל תופנוסמה תורבחה
 יפלא תוליעפמ תורישה תוכשל לש יפור

 . תוקפסמו הפוריאב םיינורטקלא םיבשחמ
 .תוחוקל יפלא תורשעל ןהיתוריש תא

 תורישה תוכשל לש יפוריאה ןוגראה
 -ל םג עייסמו עדימו עדי יפוליח םייקמ
 .תוצראה ןיב םיקסע חותיפ

 סרגנוק םייקתה ינוי שדוח תיצחמב
 -ב ןדש ,יפוריאה ןוגראה לש ימואלניב

 תורישה תוכשל לש דיתעה תיגטרטסא
 תוילכלכהו תויגולונכטה תורומתל ןתשיגב
 .םלועב

 -ל אצי ,דוגיאה תלהנהמ ,יול .א רמ
 -ה םיינושאר םיעגמ םייקל ידכ ,הפוריא
 .ילארשיה דוגיאה תופרטצהב םירושק

 180-כ האיצומ לארשי
 א/'נע לע תוריל ןוילימ
 םיקיסעמה ,םיינורטקלא םיבשחמ 4

 -שמ ידי-לַע םיקזחומ ,םידבוע 2,5007כ
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 בשחמב תעייתסמה תנכוממ תיאופר הקידב ל י'רומ,, ןוכמב תוחא
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 תללוכ האצוהב ,םינושה הלשממה-ידר
 -תמ ךכ -- הנשל י"ל ןוילימ 180 לש
 תנווכהל הנוילעה הצעומה ח"ודמ ררב
 .להנימ יכילהל יטמוטוא םינותנ דוביע

 תשביג תידרשמניב הדובע תצובק
 -תמר רופישל תוצלמה הצעומה רובע
 םהילע עדימה ,םינקתימה לש תוחיטבה
 .המחלמו שא ,עבט-יעגפ ינפמ םתרימשו

 תא וחניש ,םינוירטירק העיצה הצובקה
 דה םושייב לחוה רבכו תוצלמהה עוציב
 .תוצלמה

 ,תרגסמ לש התמקה הרשיא הצעומה
 דידרשמ תושיכר ועצובי התועצמאבש
 מ"ומ להנת הרבחה יכ ,םכוס .הלשממה
 -ל םיזוחה תא עצבתו דויצה יקפס םע
 .דועו ,הקזחאל .דויצ תשיכר

 םלועב וגוסמ ןושאר סרוק

 - םירוויע םיבשחמ יתנכתמל

 םילשוריב
 םימיב ךרענ םלועב וגוסמ ןושאר סרוק

 -ב .םילשוריב םירוויע ךוניח תיבב הלא
 ידבכו םירוויע 11 םיפתתשמ הז סרוק
 -כתמכ תודחא םינש הזמ םידבועה היאר
 יבחר לכב םיינורטקלא םיבשחמל םיתנ
 .ץראה

 רוויעל תורישה תמזויב ךרענ סרוקה
 -ה ןוירפל ןוכמה ףותישב ,דעסה דרשמב

 -וויע ךוניח תיב תוסחבו רוצייהו הדובע
 .םיר

 תא םיפפוח הז סרוקב םידומילה יאשונ
 -חמל תוכרעמ יחתנמל אובמה, ידומיל
 -ב דמלנ אוהש יפכ ,"םיינורטקלא םיבש
 -ה ןוירפל ןוכמה לש תוליגרה תורגסמ
 -ה תא רישכהל ותמגמו ,רוצייהו הדובע
 -עמ ןונכתב קוסעל םירשכומה םירוויע
 .תוכר

 -ל תוילארשיה "תומזויה, לש ןתליחת
 ודלונ הז םוחתב הקוסעת תורוקמ רותיא
 םירוויע ךוניח תיבב דסונ רשאכ 1963"ב
 -וויע תרשכהו רקחמל זכרמה, םילשוריב
 "ץולח, היה רשא ,".מ.ב.י תנוכמב םיר
 ואצי וילתכ ןיבמ רשאו הז םוחתב ימלוע
 -בועה םירחא םילבגומו םירוויע תורשע
 -שחמל םירושקה" םינוש תועוצקמב םיד
 .םיינורטקלא םיב

 -ב וצפוה ץראב שכרנש ןויסנה תוריפ
 תהרשכה יזכרמ תורשע םנשי םויכו םלוע
 םירוויע יפלאל םיעייסמה לבת יבחר לכב
 .תחאכ סינכמו ןיינעמ עוצקמ דומלל

 -כ בשחנ "םיבשחמל תונכתה, עוצקמ
 -שמ םירוויעל ההובג המרב עוצקמל םוי
 םלוא ,תומלשב ומצע תא חיכוהו םיליכ
 םיינורטקלא םיבשחמב רושקה לכו רחאמ
 תורישב טלחוה ,תדמתמ הכפהמ רבוע
 בםקעמב ראשהל דעסה דרשמ דילש רוויעל
 םידבועה םירוויעה תצובק ירחא דימתמ

 -ה תורישה לכ תא םהל תתלו עוצקמב
 -ה םהיתימעל ליבקמב םמודיקל שורד
 .םיחקפ

 דוקיפ תכרעמ

 למשחה תרבחב

 -שחה תרבח ליעפת םינש רפסמ ךות

 -דומ ,תינרדומ חוקיפו דוקיפ תכרעמ למ

 תכרעמ .םיבשחמ תכרעמ תועצמאב תכר

 שמח ךות תורישל סנכיהל הרומאו וז

 תא הגרדהב ףילחתו תובורקה םינשה

 .תמייקה תיצראה דוקיפה תכרעמ

 דוקיפ תכרעמ ץראב תלעופ הכ דע

 ינפל ץראב הנקתוהש ,תנשוימ חוקיפו

 קשמ יכרצ לע רבכ הנוע הניאש הנש 0

 "יש שרודו תוריהמב חתפתהש ,למשחה

 תומכחותמ ,תושידח חוקיפו דוקיפ תוט

 ךרד עדימה תמירז .רתוי הברה תוליעיו

 .ידמ תיטיא איה הנשיה תכרעמה

 התוליעפב יופצה ברה לודיגה חכונ

 -חוה תובורקה םינשב למשחה תרבח לש

 חתוקיפו .דוקיפ תכרעמ תמקה לע טל

 -ל םג ןתינש רתויב תללכושמו השידח

 םינתשמה םהיכרצל המיאתהלו הביחרה

 .קשמה לשו הרבחה לש

 הוו |

 הקד ךות ספדומ האיסידואה רופיס

 טיפדהל תלגוסמו רזייל ינרק תועצמאב תלעופה המצע תבר בשחמ תספדמ לע

 .הלא םימיב לארשי .מ.ב.י תרבח הזירכה (םויכ 1,300 תמועל) הקדב תורוש 0

 תספדהב תורומחה תויעבה תחא תא רותפל תדעוימ ,3800 .מ.ב.י ,וז תכרעמ

 תוריהמב (טלקה) וכותל םינזומה םינותנה תא בשחמה דבעמ ,עודיכ .םיבשחמ לש טלפ

 תורושקה תוספדמהש רחאמ תבכעתמ ,תוספדומה דוביעה תואצות תלבק םלוא ,הבר

 ןה ךכיפלו תויתואה תשקה לש תינאכימ הלועפ לע ללכ-ךרדב תוססובמ םיבשחמל

 תספדמ איה 3800 .מ.ב.* הספדהה תכרעמ .ךילהתה לכ תא תובכעמו ,תיסחי תויטיא

 תריצי םע (השקהה ךרדב הספדהל דוגינב) תיפרגורטקלא הספדה הנושארל תבלשמה

 ןווגימו רתויב ההובג הספדה תוריהמ תגשומ ךכבו ,רזייל ןרק תועצמאב סופד יוות

 .הספדהב סירופיש לש בחר

 תולת אלל םתומלשב םיפד הסיפדמ :רמולכ ,םיפד תספדמ הניה 3800 תכרעמ

 תונוש הספדה תויופיפצ ברעל וז תכרעמ תרזעב ןתינ ךכל ףסונ .ףדב תורושה רפסמב

 תילגנאב לחה ,הספדה יפד לש רתויב בחרנ ןווגימ תספדמל .דחא ףדבו תחא הרושב

 תונוש תויוסיתד שולשב הספדהל תונתינ וללה תופשה בור .תירבעב הלכו תינפי ךרד

 טיפדהלו ריינב ךוסחל םישמתשמל תורשפאמה (דחא 'צניאב סופדה יוות תופיפצ יפל)

 םירצונ הספדהל םיוותהש רחאמ .לופיטו הקזחא ,ןויעל רתוי םיחונ םיספטו םיכמסמ

 וליאב ומצעב ןנכתל םג שמתשמה לוכי (השקה ןוגכ) תינכימ אלו תינורטקלא הרוצב

 תחא םיוות תצובקמ הספדהב רובעל ול לקו הרקמ לכב שמתשהל הצור אוה סיוות

 .(תירבעל תילגנאמ :לשמל) היינשל

 1975 רבמצד -- "בשוח השעמע
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 או:
 םיילארשי םיחותיפ

 םיבשחמה םסוחתב

 םירצומ ינש לש רוצייה חותיפ לע
 -ה ,םיבשחמה םוחתב םישדח םיילארשי
 לש םייטמוטוא םינותנ דבעל םילגוסמ
 .הנורחאל רסמנ ,םיפרג

 ,"יסק, ילעפמ תרצות םניה םירצומה
 יבצו יול םיסינ ,לעפמה ילהנמו ,א"תב
 ימוחתב םתלעות הבר יכ ,ונייצ רנזור
 -נימהו היגולונימירקה ,האופרה ,עדמה
 .לה

 ,"תרפסמ, ןושארה רישכמה יכ ,רסמנ
 ןוגכ ,םייפארג םירואת םוגרת רשפאמ
 -ל םייתרפס םיכרעל םיטוטרישו תופמ

 .בשחמב םדוביע ךרוצ
 הלועפ עצבמ "ןייות, ינשה רישכמה

 ידיזלע יטמוטוא טוטריש --  הכופה
 .םיפרגל םייתרפס םיכרע םוגרת

 םיטוטריש עצבל תרשפאמ האצמהה
 קנב,  רוציל ,תופמ לש םייטאמוטוא
 ,םינוש םישומישל תופמ לש "תורפס
 דושיר חנעפל ,םיינכט םיטוטריש עצבל
 ,היגולורואטמ ,היגולורדיהב םייפארג םימ
 -סלק יופימ ,ילילפ יוהיז : ,הקיטסילב
 .יופימו הדידמ ,םיניירבע לש םינורת
 םימושיר חונעיפו .ןגטנר ימולצת לש
 .םייאופר םייפרג

 תא תופמל לגוסמ רישכמה יכ ,רסמנ
 -ישח ול העדונש רבד ,םהאה ףוג ירוזא
 -מנ דוע .תומייוסמ תולחמל רשקב תוב
 יכו ,םיילארשי םניה םירישכמה יכ ,רס
 םידדובה ןמו ץראב ידעלב וניה לעפמה
 .םיבשחמ לש הז גוסב קסועה םלועב

 :רלוד ףלא 30-ב דמאנ תכרעמ ריחמ
 .תיסחי לוז ריחמ

 -- 'דגא,, תעונת ןונכת

 בשחמב

 ויתולועפ לכ תא ריבעהל דמוע "דגא,
 ריבגהל יושעה רבד ,בשחמב ןונכתל
 םינוש םיחטשב תולועפה תוליעי תא
 .העונתה ןונכתל עגונש המ רקיעב

 תעצובמ וז תכבוסמו תבכרומ הלועפ
 .תינדי הטישב הכ דע

 ריכזמ ,ץיבול והיעשי רמ רסמ ךכ לע
 .ןופצה זוחמב "דגא,.לש שדחה םינפה
 יבושיחל קר בשחמב "דגא, רזענ הכ דע
 .תורוכשמ
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 דפוי ןושאר בלשב יכ ןייצ ץיבול רמ

 -ב .רבוטקואב ,ץראה ןופצב בשחמה לע

 -וטואל הדובע ירודיס 1500 שי הז רוזא
 -ב ךורכ רודיס לכ רשאכ םויב םיסוב
 ןונכת יכ םירובס .תוחפל תועיסנ 0
 -ל איבהל יושע בשחמה תרזעב העונתה
 ךות בכרבו םדא-חוכב 10% לש ןוכסח
 ןכ .םינוש םיווקב םינמזה חול רופיש
 -ב הלודג תלעות איבהל בשחמה יושע
 .ביטרפואוקב ףוליחה יקלח קשמ לוהינ

 - םיבשותה תוסנכה לכ

 בשחמב

 םיקהל דמוע הגידמה תוסנכה להנימ
 -וסנכה לע היצמרופניאל יזכרמ רקומ
 עידוה תאז .הנידמה יחרזא לכ לש םהית
 סנכב ,ןמ קחצי רמ ,הסנכה סמ ביצנ
 -ב םייקתהש ידיינ אלד יסכנל םיכוותמ
 .ביבא-לת

 בקוני חרזא לכל יכ ,ריבסה ןמ רמ
 תוהזה תדועת רפסמ יפל בשחמ סיטרכ
 לכ תא ונורכזב םושרי בשחמהו ,ולש
 -ירה .ודי חלשמו ויסכנ יבגל םיטרפה
 -ב חרזאה לש וקית יפ לע עצבתי םוש
 ירפס ,ומש רכזוי םהב םיזוח ,שוכר סמ
 םושר היהי הבש הלבק לכו ,ובאטה
 איה םא ףא ,ולש תוהזה תדועת רפסמ
 .רחא םושיג לש ויסקנפב תאצמנ

 התע םישפחמ וישנא יכ ,ףיסוה אוה
 םיטרפה תא םג םושינ לכל רושקל ךרד
 ןוויכמ ,תאז .וידליו ותשא שוכר יבגל
 םימשרגה הנידמב םיבר םיסכנ םנשיש
 -עהל תנמ לע ,םישנ וא םיניטק םש לע
 .הנידמה תוסנכה להניממ עדימ םיל

 ירבח יכ ,דוע רמא הסנכה סמ ביצנ
 -שמב םיגוחו תסנכה לש םיפסכה תדעו
 -גנתה ,הז בלשב ,םילגמ םיטפשמה דר
 -רופניאל יזכרמה דקומה תמקהל תוד
 -פהב שיש ,וירבדל ,םינעוט םה .היצמ
 -יגפו טרפה תושרל הרידח םושמ ותלע
 .ותורחב הצע

 וניא רצואה דרשמ יכ ,ריהצה ןמ רמ
 ןומימ סמ תלעפה תא ךישמהל ןנכותמ
 ,ריבסה אוה .םינש שולשל רבעמ שכר
 ,המחלמה ןמזב תוליהבב רצונ הז סמ יכ
 -ש לבסהו ותלעפהב םיברה םיישקה יכו
 אלש הטלחהל ואיבה ,רוביצל םרוג אוה
 .ותלעפה ךשמ תא ביחרהל

 -כה להנימ יכ ,ךכל רשקהב ןייצ אוה
 םג המרופר ךורעל ןנכתמ הנידמה תוסנ
 -ל לגרתי קשמהש רחאל ,שוכר סמב
 .הסנכה סמב המרופר

 םע חחושמ בשחמ
 קנב תוחוקל

 -ייחמ םיקיש ןוידפו תואוולהל תושקב
 -ה לש ןובשחה בצמ תקידב כ"דב תוב

 -יש ערופכ וא הוולכ ותונימאו חוקל
 ךילהת .בר ןמז תושרודה תולועפ ,םיק

 רשאכ רתוי בר ןמז וליפא ךשמנ הז
 ףינסב אצמנ חוקלה לש ףטושה ונובשח
 האוולה שקבמ אוה ובש קנבה לש רחא
 .קיש תודפל הצור וא

 .מ.ב.י החתיפ קנבב תולועפה זוריזל
 -חמל תרשפאמה תדחוימ בשחמ תינכות
 -ש םדא תפשב חוקלה םע חחושל בש
 .47-ל עיגמ היתולימ רצוא

 םג ליכמ בשחמה לש םילימה רצוא
 ןזאמ :ומכ ,םיחיכש םייאקנב םיחנומ
 .הבוחו תוכז ,תיביר ,האוולה ,ןובשח

 .מ.בי לש 7/תכרעמ אוה הז בשחמ
 יב םג םינוש הרקב ימושייב תלעפומה
 -ל רשפאמ קנבב שדחה םושייה .ץרא
 תונובשח בצמ תא אדוול קנבה ידיקפ
 -ל םירושקה םינופלט תרזעב תוחוקלה
 "פכ תציחלב םילעפומו קנבה לש בשחמ
 .דבלב תוינש 30 ךרוא הז רוריב .םירות
 ;ופלטה ירותפכ לע תוציחל תרזעב
 ןובשחה רפסמ תא קנבה דיקפ םשור
 -טב דוקמו ולש השקבה גוס ,חוקלה לש
 השרומ-יתלב שומיש ענומה דחוימ ןוה
 -ובשחה יפלאב שפחמ בשחמה .תכרעמב
 תהבושת קפסמו ונורכזב םינסחואמה תונ
 .ןופלטב -- הרישיו תידיימ

 ישארה דרשמב תנקתומה 7/תכרעמ
 דחא לכב םידיקפל תרשפאמ ,קנב לש
 .תינופלט הילא רשקתהל קנבה יפינסמ
 ששב :לפטלו תונעל תלגוסמ תכרעמה
 תא תידיימ ןכדעלו -- ןמזב וב תושקב
 ד/תכרעמש עגרב :אמגודל .תונובשחה

 -קתמ ,םייוסמ קישל יוסיכ שיש תנייצמ
 תא ןופלטה לש ינשה ורבעמ דיקפה קת
 תיטמוטוא ןכדעמ בשחמהו הכישמה םוכס
 לוכי רחא ףינסב דיקפ .ןובשחה ןזאמ תא
 הלועפה התשענש רחאל דיימ רשקתהל
 שונא תפשב ,תנכדועמ הבושת לבקלו
 , .הז ןובשח לע ,ןבומכ

 הנושאר הנומת

 סוריו לש

 .םיסוריו ידי לע תומרגנ תולחמ הברה
 -רוגכ םיבשחנה ולאכ םיסוריווה ןיב

 םירחא םתמועלו םיקיזמו תולחמ ימ
 םלוכל ףתושמה .םייבויחכ םיקזחומה
 -ב וניה לשמל םבנז) ריעזה םלדוג אוה
 הדבועהו (דבלב םימוטא 100-כ לש ךרוא
 םתוארל היה רשפא יא הנורחאל דעש
 .רתויב ללכושמ פוקסורקימ תרזעב וליפא

 ,סלוו רבילוא רדו ראורב סקלא ריד
 .ש"ע .מ .ב - לש רקחמה זכרממ םהינש
 ,סטילה .ןואטקרויב ןוסטוו !ג סאמות
 "'רקחה תודלותב הנושארל ונב ,ב"הרא
 'תא לצנמה ללכושמ פוקסורקימ ,יעדמה
 .תינורטקלאה ןרקה תייגולונכט

 1975 רבמצד -- 'בשוח השעמ,,
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 ךומנה ריחמב ,ןטקה יקסעה בשחמה

 32/תכרעמ .מבי
 לע עדימ לבקל לכות
 םיקפסו תוחוקל תונובשח
 םינמוזמ תמירזו הייבג רפשל
 תוריכמו תוינק חתנל
 .תוביטנרטלא קודבלו

 ; טושפו לק שומישה
 ךדרשמ תודבועמ תחא
 וליעפהל דומלל הלוכי
 .םירופס םימי ךות

 .דרשמב לקנב תבלתשמ 32/תכרעמ
 .הביתכ ןחלושכ הלדוג
 ליגר ילמשח עקש ,איהשלכ הניפ
 .הלועפל ןכומ "בשחמה רדח ו

 .מ.בי לש תיטקפמוקה 32/תכרעמ
 תרבגהל םורתל הלוכי
 .ךיקסע רופישלו ךלש תורחתה רשוכ

 .בורקמ התוא תוארל ךל יאדכ

 שולתה תא םויה דוע חלש
 תורישי ןפלט וא

 = ה

 התעמ לעפי ךלש קסעה םג
 .בשחמה בצקב
 תיטקפמוקה 32/תכרעמ
 ןטקה קסעל םג שארמ הננכות
 .ךומנ ריחמב

 ,עונצ ריתמב | ךדרשמב הניפב תנקתומה ,32/תכרעמ
 ךלש םייקה תווצה םע ללכושמו ליעי ףילהת הווהמ

 ךקסע לא איבמ התא .תונובשח תלהנהל תונוכמל

 ויתונורתי תא שארמ תונכומ תוינכות םע
 שידח ינורטקלא בשחמ לש - ץראב םיכרצה יפל ובתכנש
 .ותנקתה םע דימ םלתשמה תונובשח-תלהנה ךרעממ הנהנ התא
 .מ.ב.י בשתמ .ןכדועמו קיודמ ליעי

 =----םש

 --- ריק
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 ןו- יי תא תוארל ינוצרב |
 ו ןומלט .הלועפב 32/ תכרעמ |
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